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“Também é o afeto que nos dá alegria de viver,  

a sensação de nos sentirmos vivos, ligados à natureza 

e aos outros seres humanos” 

 

Rolando Toro Araneda 

 

 

 

 

"Em cada coração há uma janela para outros corações. 

Eles não estão separados, como dois corpos. 

Mas, assim como duas lâmpadas que não estão juntas, 

A sua luz une-se num só feixe." 

 

Rumi 
 

 

 

 

“Voltar ali onde  

A verde rebentação da vaga  

A espuma o nevoeiro o horizonte a praia  

Guardam intacta a impetuosa  

Juventude antiga -  

Mas como sem os amigos  

Sem a partilha o abraço a comunhão  

Respirar o cheiro a alga da maresia  

E colher a estrela-do-mar em minha mão”   

 

Sophia de Mello Breyner Andresen 

 

 

 

 

“Visto que nossa vida começa e termina com  

a necessidade de afeto e cuidados, não seria  

sensato praticarmos a compaixão e o amor  

ao próximo enquanto podemos?” 

 

Dalai Lama 
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INTRODUÇÃO 
 

Este estudo monográfico vai no sentido de aferir a importância da empatia no processo 

Biodanza. 

Ao iniciar o meu percurso como facilitador de Biodanza, deparei-me com o grande 

problema inicial que é, formar um Grupo. Sendo a Biodanza um sistema de 

desenvolvimento humano em que a sua prática é feita em Grupo, de que forma iria eu 

cativar pessoas e fazer com que se vinculassem ao processo Biodanza? 

Ao longo do tempo, fui sentindo a importância de chegar às pessoas, de chegar perto do 

seu discurso, da sua profissão, da sua vida, do seu momento existencial, dos seus 

sentimentos, das suas emoções, da sua verdade. 

Por vezes, era no primeiro contato telefónico. Podia ser na forma de responder ao email 

de primeiro contacto, na forma como a pessoa era recebida por mim na sua primeira aula, 

na forma como o Grupo a recebia nessa mesma aula, na forma como se sentia legitimada 

e escutada. No seguimento do processo, na forma como abordamos a primeira entrevista, 

o acompanhamento, na forma como damos feedback’s ou como elaboramos vivências. 

No fundo, na forma como estamos com essa pessoa.  

Comecei a sentir a importância da escuta, de legitimação, da proximidade e de que forma 

esse “ato empático” poderia ser importante para o processo de cada um. 

Sendo a Biodanza, um sistema de desenvolvimento humano onde o afeto tem uma 

importância primordial, considero de grande importância dar a perceber o nível de 

importância da empatia, no mesmo. 

A Biodanza, como sistema de desenvolvimento humano, tem o objetivo de desenvolver os 

nossos potenciais genéticos onde o potencial afetivo é mais um de entre os cinco 

potenciais que abordamos. Também chamado de linhas de vivência. 

Se a empatia, está acima de tudo relacionada com o potencial afetivo e com a linha de 

vivência da afetividade e que, por sua vez, está entreligada com as outras quatro linhas 

de vivência, até que ponto a empatia poderá ser assim tão importante no sistema? 

Partindo desta pergunta anterior, irei explicar um pouco mais do que é a empatia, do que 

é a Biodanza, de que forma a empatia é posta em prática no sistema Biodanza e 
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questionar quem faz Biodanza de forma a aferir o nível de importância da empatia na 

vinculação e no desenvolvimento do seu processo. 
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OBJETIVO GERAL 
 
O principal e objetivo geral desta monografia é dar a conhecer o nível de importância e 

relevância da empatia no sistema de desenvolvimento humano, Biodanza. 

Esta monografia pretende chegar a todos os que fazem Biodanza, mas também a todas 

as pessoas em geral. A empatia aplicada no nosso dia-a-dia, muda as relações humanas 

e, por sua vez, a sociedade. 

Não pretendo que esta monografia seja um livro de receitas ou algo para cumprir à risca. 

Não pretendo que se crie exigência ou culpa quando não conseguimos ser empáticos. 

Pretendo acima de tudo, dar uma nova sensibilidade a quem ler este trabalho. 

Esta monografia poderá ser de grande importância e de grande ajuda a quem está a 

iniciar um processo de facilitação, a quem é facilitador, mas também a quem é aluno e faz 

Biodanza em Grupo regular. Mesmo quem não faz Biodanza e tenha interesse, poderá 

aprender algo que poderá aplicar nas suas relações da sua Vida. Até mesmo para quem 

não tenha interesse, poderá ficar sensibilizado ao ler esta monografia e aplicar o que lhe 

fizer mais sentido. 
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CAPÍTULO I - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

1. O QUE É A EMPATIA 

 
Ao fazer uma breve pesquisa pelos meios de mais fácil acesso, a definição de empatia 

está relacionada com uma faculdade de compreender emocionalmente uma pessoa, 

como a capacidade de se identificar com outra pessoa ou um entendimento com o outro. 

Em algumas definições surge uma ação de identificação de um sujeito com outro. É 

quando alguém, através de suas próprias especulações ou sensações, se coloca no lugar 

de outra pessoa e tenta entendê-la.   

Segundo o dicionário clássico de português, empatia define-se como “compreensão do eu 

de outrem, procurando prever as suas potencialidades mediante um esforço de lucidez e 

participação. (de em + pathos, “estado de alma” + ia).“ (COSTA & MELO, 1952). 

Numa versão mais atualizada, empatia define-se como “ 1. Faculdade de compreender 

emocionalmente (pessoa, objeto); 2. Capacidade de se identificar com outra pessoa; 

entendimento; 3. Psicologia- identificação emocional com o eu de outro; (de em + pathos, “estado 

de alma” + ia) ” (INFOPEDIA, 2013). 

“O termo empatia tem origem etimológica no Grego empátheia, que vem de pathos que por sua 

vez significa “paixão” ou “ser muito afetado”.  

Etimologicamente, empatia é algo "dentro da emoção", "junto com a emoção". “pathos”, também é 

designado como a qualidade que excita a emoção”. (DICIONÁRIO ENCICLOPÉDICO, 2013). 

Pelas definições mencionadas podemos, desde já, observar a existência de palavras, 

conceitos e sentimentos como compreensão, identificação, escuta, emoção, sentimento, 

entendimento. 

Por estas mesmas definições podemos começar a nossa viagem histórica ao conceito, 

mas observámos já uma grande familiaridade entre os conceitos mais clássicos e os mais 

atuais. 

Citando ENZ & ZOLL (2006) na sua revisão histórica sobre empatia, “o termo empatia foi 

usado pela primeira vez no início do século XX, pelo filósofo alemão Theodor Lipps (1851-1914), 

para indicar a relação entre o artista e o espectador que projeta a si mesmo na obra de arte.” 

Para além de Lipps, autores como Brentano e Robert Vischer também usaram o termo 

empatia relacionando-a à estética. 
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Esses autores descreveram o que hoje se conhece como empatia como um processo de 

imitação interna chamado de Einfühlung, palavra alemã com raízes no ein (dentro) e no 

fühlen (sentir). Esse processo de Einfühlung ocorria durante a apreciação de objetos de 

arte, no qual a projeção do self em obras artísticas fazia com que sentimentos de 

admiração e unicidade surgissem nos observadores dessas obras. 

“No que diz respeito à Psicologia, o primeiro autor a traduzir o termo Einfühlung por empathy foi 

Titchener, em 1909. Na conceção desse estruturalista norte-americano, o conceito de Einfühlung 

descrevia a capacidade de conhecer a consciência de outra pessoa e de raciocinar de maneira 

análoga a ela através de um processo de imitação interna, sendo que, por meio dessa 

capacidade, pessoas com o mesmo nível intelectual e moral poderiam compreender umas às 

outras”. (WISPÉ, 1986). 

O desenvolvimento deste conceito nas ciências psíquicas desenvolveu-se por Karl 

Jaspers, na sua obra Psicopatologia Geral, em 1913. Nesta obra, propõe que o psiquiatra, 

ao invés de interpretar, deve “apresentar de maneira viva, analisar nas suas inter-relações, 

delimitar, distinguir do modo mais preciso possível e designar com termos fixos os estados 

psíquicos que os pacientes realmente vivenciam” (JASPERS, 1997).  

Michel Foucault tem o registo que “deve-se a Jaspers o mérito de ter mostrado que a 

compreensão pode estender-se muito além das fronteiras do normal e que a compreensão 

intersubjetiva pode atingir o mundo patológico na sua essência” (FOUCAULT, 1984).  

No início do século XIX, a ideia da empatia como uma característica pela qual alguém 

identifica o que está na consciência de outra pessoa já era profundamente utilizada e 

dominava alguns campos da Psicologia e das ciências sociais. Nessa época, nenhuma 

outra área teve interesse maior por esse construto do que a Psicologia da personalidade. 

Esse entusiasmo fez com que os pressupostos da estética fossem modificados, pois, 

enquanto os críticos de arte sugeriam que por meio da empatia (Einfühlung) o self era 

objetivado nas obras de arte, os psicólogos da personalidade afirmavam que, durante o 

processo de empatia, um objeto qualquer era subjetivado pela perceção do observador. 

Nessa direção, os psicólogos sustentavam que a empatia era uma capacidade através da 

qual as pessoas  se compreendiam umas às outras, sentiam e percebiam o que acontece 

com os outros, como se elas mesmas estivessem a vivenciar as experiências alheias. Já 

no século XX, até a metade da década de 40, o conceito de empatia foi objeto de reflexão 

teórica de autores como Freud, Alport e Reik mas poucas investigações empíricas haviam 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Karl_Jaspers
http://pt.wikipedia.org/wiki/Karl_Jaspers
http://pt.wikipedia.org/wiki/Psicopatologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Michel_Foucault
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sido realizadas até então. Foi só no início da década de 50 que a empatia passou a ser 

investigada com maior aprofundamento e aplicada na prática psicoterapêutica a partir da 

iniciativa de Carl Rogers que mais à frente abordaremos. 
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1.1. EMPATIA COMO UMA NECESSIDADE BÁSICA DE VIDA 

 
Ser empático é uma necessidade básica e uma forma de sobrevivermos. 

Muitos autores, sem falar de empatia, falam dessa capacidade de nos relacionarmos e de 

estabelecer relações saudáveis. 

MASLOW (1935), psicólogo americano, tornou-se muito conhecido pelos seus estudos 

sobre a pirâmide de necessidades humanas. Para ele, as necessidades fisiológicas 

precisam ser saciadas para satisfazer as necessidades de segurança. Estas, se saciadas, 

abrem campo para as necessidades sociais, que se saciadas, abrem espaço para as 

necessidades de auto-estima. Se uma destas necessidades não está saciada, há a 

incongruência. Quando todas estiverem de acordo, abre-se espaço para a auto-

realização, que é um aspecto de felicidade do indivíduo. 

 

FIGURA 1 - Pirâmide de Maslow 

 

  
 

1. Fisiológicas: incluem fome, sede, abrigo, sexo e outras necessidades corporais. 

2. Segurança: inclui segurança e proteção contra danos físicos e emocionais. 

3. Sociais: Incluem afeição, aceitação, amizade e sensação de pertencer a um grupo.  
4. Auto-Estima: Inclui fatores internos de estima, como respeito próprio, realização e autonomia; e fatores 

externos de estima, como status, reconhecimento e atenção. 

5. Auto-realização: a intenção de tornar-se tudo aquilo que a pessoa é capaz de ser; inclui crescimento, 

autodesenvolvimento e alcance do próprio potencial. 

FONTE: MASLOW (1935). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Psic%C3%B3logo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Necessidade_(psicologia)
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Se observarmos na pirâmide de Maslow, as competências socias, verificamos que estão 

presentes algumas palavras que pertencem à definição de empatia. Mesmo não falando 

de empatia, as palavras aceitação, pertença, amizade ou afeição fazem parte do 

vocabulário presente na empatia.  

Quando cultivamos a empatia nas nossas relações tendemos a ter relações mais 

saudáveis, mais inteiras, mais verdadeiras e genuínas na nossa vida.  

Quando escutamos e somos escutados tendemos ao equilíbrio, à estima e auto-

realização. 

A empatia está presente numa necessidade básica, social que em congruência com todas 

as outras, tende claramente a uma auto-satisfação e realização pessoal. 

Segundo a teoria de Maslow, a empatia é uma necessidade social que tende para a 

felicidade. 

Já na década de 60 e após entrar em contato com a obra de Peter Drucker e Douglas 

McGregor, Maslow envolveu-se com a área de Gestão de negócios. Passou então a 

correlacionar as teorias de motivação e personalidade com os estudos de gestão. No fim 

da década de 60, foi honrado como "Humanista do ano" pela Associação Americana de 

Psicologia, que o elegeu presidente. Maslow diferentemente do que se pensa estudou a 

motivação para a compreensão do homem na dimensão social e não no aspecto da vida 

laboral como comumente é citado. 

Maslow, procurava saber o que constituía a saúde mental positiva. A Psicologia 

Humanista, corrente impulsionada por ele, deu origem a diferentes formas de 

psicoterapia, todas guiadas pela ideia de que as pessoas possuem todos os recursos 

internos necessários ao crescimento e à cura e o objetivo da terapia é remover os 

obstáculos para que o indivíduo consiga isso. Maslow morreu em 8 de junho de 1970. 

As primeiras pesquisas científicas conhecidas sobre empatia foram feitas a partir da 

segunda metade do século XX. Segundo HOFFMAN (1981), “empatia é uma resposta 

afetiva apropriada à situação de outra pessoa, e não à própria situação”. 

O primeiro psicólogo a gravar sessões de psicoterapia para estudo foi Carl Rogers, como 

assinala Richard Isadore Evans na sua série de entrevistas com os principais autores da 

psicologia contemporânea e também Irvin D. Yalom – o autor de “Quando Nietzsche 

Chorou”  – ao apresentar a obra de Carl Rogers na introdução de “A Way of Being”. Entre 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Carl_Rogers
http://pt.wikipedia.org/wiki/Irvin_D._Yalom
http://pt.wikipedia.org/wiki/Quando_Nietzsche_Chorou
http://pt.wikipedia.org/wiki/Quando_Nietzsche_Chorou
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os resultados das pesquisas científicas sobre empatia, apresentada num capítulo de “A 

Way of Being”, verificou-se que “As observações de juízes neutros, que assistiram às sessões 

gravadas, coincidem em maior grau com os pacientes que com os próprios terapeutas, sobre o 

nível de empatia alcançado em cada situação. Em outras palavras, as pesquisas comprovaram 

que os pacientes tem melhor percepção sobre o quanto (e quando) são compreendidos, do que os 

seus terapeutas.” (ROGERS, 1980). 

Segundo pesquisas do psicólogo italiano SALVATORE AGLIOTI (2007), inúmeras 

pesquisas indicam que a empatia tem uma resposta humana universal, comprovada 

fisiologicamente. Dessa forma, a empatia pode ser tomada como causa do 

comportamento altruísta, uma vez que predispõe o indivíduo a tomar atitudes altruístas.  
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1.2. BASES FISIOLÓGICAS DA EMPATIA 

A empatia tem uma base fisiológica. Num estudo bem recente sobre empatia, ZORAIDE 

LINS, SAMUEL LINS, E MARIA DE FÁTIMA SILVA (2013), evocam os estudos de Mac 

Lean onde ele sugere que o sistema límbico, uma das partes mais antigas do nosso 

cérebro, e as suas conexões com o córtex pré-frontal estariam envolvidas na empatia. 

Essas conexões proporcionariam ao Homem a capacidade de se colocar no lugar do 

outro. Dessa forma, uma empatia primitiva estaria presente desde cedo na evolução 

humana, e com a aquisição de novas estruturas cerebrais e circuitos neurais adicionou-se 

a essa empatia uma forma de cognição, de tal forma que pôde ser experienciada em 

conjunto com uma consciência social mais desenvolvida. 

Estudos de neuro-imagem sugerem que “regiões associadas com emoções específicas 

podem ser activadas pela visão da expressão facial da mesma emoção, fenómeno descrito como 

contágio emocional” (DECETY,J. & JACKSON, P. 2004).  

Num estudo comparou-se a actividade cerebral na imitação de expressões faciais e na 

observação das mesmas em fotografias e num outro comparou-se respostas neurais 

eliciadas pela visão de faces com expressões de desgosto e prazer com respostas 

induzidas por odores prazerosos ou aversivos. Essas experiências mostraram activação 

em áreas relacionadas com a percepção e produção de expressões faciais de emoção 

(sistemas emocionais e faciais), assim como na aspiração de odores desagradáveis. 

Esta pequena introdução com estudos mais recentes leva-nos à origem da empatia. 

Leva-nos a uma base fisiológica entre seres humanos que, por sua vez se cruza com uma 

base animal. 

Para compreendermos melhor toda esta base basta ler os estudos de Frans de Waal. 

Para melhor compreender, foquei-me no seu livro “Era da Empatia” onde viajamos à 

origem, à base da empatia. Uma origem universal humana que se cruza com a 

universalidade animal mamífera. 

Numa “ginástica” fantástica, FRANS DE WAAL (2009) estabelece pontes entre o 

comportamento animal com o humano. O autor oferece-nos exemplos práticos sobre 

empatia. Numa visão optimista e positivista, De Waal transmite-nos uma mensagem com 

base científica das mais variadas formas de empatia. 
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“ Se o homem é o lobo do homem, isso é verdadeiro em todos os sentidos, e não apenas no 

sentido negativo. Não seríamos o que somos hoje se nossos ancestrais tivessem vivido isolados 

uns dos outros. ” (DE WAAL, 2009). 

Segundo De Waal, a empatia começou e acontece, ainda hoje de forma muito simples, 

com a sincronização de corpos. Correndo quando os outros correm, rindo quando os 

outros riem, chorando quando os outros choram e bocejando quando os outros bocejam. 

“ É quase impossível não rir quando todas as pessoas à nossa volta estão rindo. ” (DE WAAL, 

2009). 

No entanto, segundo ele a empatia manifesta-se até mesmo entre espécies diferentes. 

“ Muitas vezes, sob a janela do meu escritório, ouço as risadas dos chimpanzés e não consigo 

conter o meu próprio riso” (DE WAAL, 2009). 

Num estudo feito na universidade de Kyoto, os chimpanzés assistiam a um filme em que 

apareciam outros chimpanzés a bocejar e o resultado era um bocejo sem parar dos 

chimpanzés que viam o filme. Com um sentido de humor incrível, De Waal fala de quem 

realizou esses estudos. “ Devyn Carter, o técnico que criou essas animações, declarou que 

nunca tinha bocejado tanto no decorrer de um trabalho”. (DE WAAL, 2009). 

Com vários exemplos, De Waal fala-nos numa empatia que vai para além do ser humano, 

de um contágio emocional que passa por todas as espécies. 

Frans de Waal fala-nos de dois conceitos de empatia: empatia voluntária, intencional e 

instintiva e uma empatia involuntária, que define como contágio emocional. 

Para fazer esta distinção, fala-nos de Lipps, já referenciado anteriormente. Lipss oferece-

nos um conceito de empatia linear, instintiva, voluntária. Um estado em que nos 

projectamos no interior do outro.  

Para explicar a empatia involuntária e definindo o contágio emocional que nela está 

presente, De Waal socorre-se de Dimberg e das suas pesquisas na década de 1990. “ 

Dimberg demontrou que a empatia não depende da nossa decisão. Nós simplesmente sentimos 

empatia. “ (DE WAAL, 2009). 

Perante uma pessoa zangada podemos ficar zangados como ela e aí somos contagiados 

emocionalmente ou podemos ter compaixão e aceitar essa zanga com uma empatia de 

cuidar, respondendo instintiva e voluntariamente com afecto e amor. 
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De Waal, nas suas pesquisas explica-nos, de forma simples, essa junção entre uma 

resposta emocional de contágio e uma resposta intencional. Em observações constantes 

na comunidade de bonobos, ele reparava que quando havia uma zanga, alguns 

começavam a gritar e a responder ao que sucedia (contágio emocional) mas prontamente 

outros começavam a fazer sexo buscando a paz do prazer (resposta voluntária). “ Os 

bonobos podem ser hostis com os vizinhos, mas tão logo um conflito se inicie, as fémeas correm 

para o outro lado e começam a fazer sexo. Como fica difícil fazer sexo e guerrear ao mesmo 

tempo, a cena rapidamente se transforma numa espécie de piquenique, que termina com os 

adultos dos diferentes grupos trocando cafunés enquanto os filhotes brincam. “ (DE WAAL, 

2009). 

Do ponto de vista genético a espécie humana é bastante próxima dos bonobos. 

No entanto, o ser humano é perito na perversão da empatia. De Waal fala que a empatia 

mais simples é o “altruísmo de baixo custo” onde podemos ter gestos solidários simples 

como abrir uma porta, ceder passagem, ajudar a levantar ou ceder o lugar mas que 

muitas vezes a empatia é usada para fins duvidosos. 

“ Tudo o que um líder precisa fazer é criar uma ameaça exterior, estimular o medo e voilá, o 

instinto de manada assume o controle ” (DE WAAL, 2009). 

Há poucos animais desprovidos do instinto de rebanho, gregário. 

A necessidade de segurança, já abordada também na pirâmide de Maslow, molda a vida 

social. Perante as intempéries, o instinto gregário aparece. Perante um predador, o 

instinto de manada aparece. E podemos ver isso em muitos animais. Os peixes juntam-se 

em densos cardumes que confundem os predadores. Os pássaros juntam-se em bando 

para migrarem. 

Mas não sejamos inconscientes porque o instinto gregário também pulsa e muitas vezes a 

empatia não encontra expressão.  

Tal como os pássaros lutam pelo seu território ou pelo fémea até à morte, podem depois 

migrar juntos no mesmo bando. Nos seres humanos também é normal isto suceder.  

De Waal partilha a sua experiência depois do furacão Katrina ter devastado Nova Orleans 

“ Milhares de pessoas haviam fugido de carro, deixando doentes, velhos e pobres entregues à 

própria sorte. Mas imediatamente depois do desastre houve também um profundo 

constrangimento em relação ao que havia ocorrido e uma corrente inacreditável de esforços de 

socorro às vítimas” (DE WAAL, 2009). 
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Mas a profunda falta de empatia também apareceu e em programas de televisão houve 

entrevistas onde diziam que a miséria dos outros não é da nossa conta. 

Provérbios como “o homem é o lobo do homem” não ajudam. 

A visão da economia que não contempla qualquer tipo de afecto e empatia, contribuindo 

somente para a competição também não ajuda. 

“ Obviamente, a competição faz parte do cenário, mas os humanos não podem viver somente de 

competição.” (DE WAAL, 2009). 

O humano é um ser social e dependente de relações sociais. A forma como o fazemos, 

com base empática, é a proposta. A empatia é uma naturalidade humana. Tem uma base 

fisiológica. Base essa que é partilhada pelos animais em geral e com os quais podemos 

aprender. 

A similaridade é muito grande. 

Ser empático é estar junto. É ter uma intenção e ao mesmo tempo responder 

instintivamente. 

Nesta pulsação, entre uma resposta instintiva e intencional e o contágio emocional, surge 

o “resvalar” para a angústia pessoal, também normal. 

De Waal dá-nos um exemplo da história do capuchinho vermelho onde contamos a 

história a uma criança de 4 anos e vemos o impossível que é a criança não ter medo do 

lobo mau quando está vestido de avó. Mesmo não sendo ela, é impossível não haver uma 

resposta empática e um medo angustiante de poder ser devorado pelo lobo. 
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1.2.1. A EMPATIA E A ANGÚSTIA EMOCIONAL 

A maturidade emocional, não deixando de ter essa resposta de contágio emocional, leva-

nos a não atingir a angústia emocional que, muitas vezes, em nada ajuda. A empatia leva 

ao comportamento de ajuda, mas isso não explica o contágio emocional, que, em si 

mesmo, não acarreta nenhuma ajuda.  

Se um profissional de saúde se deixar influenciar por essa angústia emocional com 

certeza terá muitas dificuldades em cumprir as suas tarefas. Mas ao distanciar-se da 

empatia, não ajudará também. 

Muitos estudos falam sobre o hospitalismo, a forma de tratar, ajudar, educar e ser 

empático ou não. 

Desde Spitz a Harlow muito se estudou sobre a forma como as crianças cresciam e as 

problemáticas que ocorriam face à privação do contacto corporal. Um bom exemplo vem 

da Roménia onde o presidente Nicolau Ceausescu criou milhares de recém-nascidos em 

instituições. Essas crianças criadas em regime de privação de contacto eram incapazes 

de expressar qualquer emoção como rir ou chorar. Passavam o dia na posição fetal e 

nem sequer sabiam brincar. 

“ O vínculo é um elemento essencial para a nossa espécie. Não há nada que nos faça mais 

felizes” (DE WAAL, 2009). 

Sendo a empatia muito usada na nossa vida diária, a mesma encontra-se com maior 

importância na esfera das relações de ajuda ou terapêuticas. Aí, a pulsação entre o 

contágio emocional e a intenção empática ganha ainda maior importância. 

ANA QUEIRÓS (1999) no seu livro “Empatia e Respeito” fala-nos um pouco da posição 

de enfermeira na sua relação com os pacientes. Parece-me importante partilhar algumas 

definições de empatia, respeito e apoio que no fundo define a sua visão. 

Para Lazure, “ Respeitar um ser humano é acreditar profundamente que ele é único, e que 

devido a essa unicidade só ele possui todo o potencial específico para aprender a viver da forma 

que lhe é mais satisfatória ” (LAZURE, 1994). 

Segundo Egan, “ Empatia é entendida como a atitude de expressar ao outro que nós partilhamos 

os seus sentimentos e de lhes comunicar a compreensão que decorre do nosso papel.” 

(EGAN,1987). 
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Chalifour define apoio como “ O ajudante no seu modo de fazer e de ser, tenta minimizar, 

atenuar os sentimentos de gravidade que sente o ajudado, no que se refere às emoções e aos 

pensamentos. Ao fazer isto ele pretende acalmar a agitação do ajudado e de algum modo 

encorajá-lo a adoptar pensamentos e emoções mais positivas acerca das suas palavras, o 

ajudante reconhece-se como especialista, nos bons sentimentos para viver e na intensidade em 

que eles devem ser experimentados. Trata-se de uma atitude maternalista ou paternalista.“ 

(CHALIFOUR,1989). 

Todas estas definições levam-me a observar a necessidade do equilíbrio entre a empatia 

natural, intencional e o contágio emocional sem causar a angústia e ansiedade de ajudar 

e, no fundo, de não saber lidar com os sentimentos e emoções do outro que ressoa em si. 

Em qualquer relação de ajuda, terapêutica ou não, é muito importante esta pulsação. 
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1.3. EMPATIA SEGUNDO CARL ROGERS 

 
1.3.1 BREVE BIOGRAFIA ATÉ À CRIAÇÃO DA SUA ABORDAGEM 
 
Quem é Rogers? Ele próprio apresenta-se no capítulo I da obra “Tornar-se Pessoa”. 

Intitula-se “Quem sou eu?” e pretende traçar “o desenvolvimento do meu pensamento 

profissional e da minha filosofia pessoal.” (ROGERS, 1989). 

Carl Rogers nasceu em Oak Park – Illinois, em 1902. Desde muito novo, mostrou‐se 

sempre muito interessado pela leitura e por saber coisas, investigar. Esse interesse 

tornava-o num excelente e aplicado aluno. Com um pai que incentivava os valores 

familiares em vez da vida social e de lazer, Rogers foi desenvolvendo um “saber” 

intelectual, principalmente relacionado com a religião, ao mesmo tempo que ajudava nos 

trabalhos físicos da quinta onde viviam. Por estas razões, Rogers tornou-se numa criança 

solitária e muito pouco social e relacional. 

Corria o ano de 1922 e Rogers, no terceiro ano do colégio, foi escolhido para uma viagem 

à China.  

Nesta altura, ainda estava muito presente o ódio entre franceses e alemães, provenientes 

da segunda guerra mundial. Rogers percebeu presencialmente que na relação individual 

entre eles nada disso acontecia. A partir daí sentiu-se revoltado de como as crenças 

políticas e religiosas podiam influenciar comportamentos hostis, sentindo ele, nessas 

pessoas, uma sinceridade e honestidade muito presente. 

Estas interrogações levaram-no a afastar-se um pouco da religião, originando tensões na 

família. No entanto, estas desavenças deram-lhe a possibilidade de construir uma maior 

autonomia e independência. 

Pouco tempo depois, terminou os estudos no liceu. Afim de demonstrar a 

incompatibilidade do cristianismo com a guerra, decidiu entrar no «Union Theological 

Seminary».  

Com o tempo e em conjunto com outros companheiros de estudo de colégio, Rogers foi 

construindo a sua própria forma de trabalhar. A determinado momento e em conjunto com 

os seus companheiros de estudo, pediu à direção do colégio que os deixassem organizar 

seminários oficiais, sem a presença do diretor, com a intenção de resolverem os 
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problemas através de seus próprios recursos pessoais. Esta experiência revelou-se 

decisiva para Rogers. Foi de tal forma satisfatória e enriquecedora, que o ajudou a 

reformular todo o seu sistema de valores que possuía desde a infância. Rogers ficou 

bastante sensibilizado e satisfeito pela não intervenção de uma autoridade externa, para 

resolver os problemas dos alunos. Começara uma nova visão. 

No segundo ano do curso, transfere‐se para o Teachers College da Universidade de 

Columbia com o objetivo de frequentar o curso de psicologia clínica e psicopedagogia. 

Após a sua graduação, Rogers iniciou a sua carreira como psicólogo no Rochester Center 

passando os doze anos seguintes em psicologia clínica nesse centro, trabalhando com 

crianças delinquentes. 

Nesse trabalho com crianças, Rogers foi descobrindo os futuros alicerces para a sua 

própria abordagem terapêutica. “Descobri que é o próprio paciente que sabe aquilo de que 

sofre, em que direção se deve ir, quais os problemas que são cruciais, que experiências foram 

profundamente recalcadas. Comecei a compreender que, para fazer algo mais do que demonstrar 

a minha própria clarividência e a minha sabedoria, o melhor era deixar ao paciente a direção do 

movimento do processo terapêutico”. (ROGERS, 1984). 

Em 1939, publica o seu primeiro livro: “O tratamento clínico da criança problema”. Esse 

livro, é acima de tudo uma partilha de experiências do seu trabalho ao longo dos anos, 

com crianças. 

Com a publicação desse livro começa a ser conhecido na qualidade de psicólogo clínico e 

é convidado para professor catedrático na Universidade do Estado do Ohio, sendo da sua 

responsabilidade a cadeira de Técnicas de Psicoterapia. 

Não deixando de referir os modelos mais importantes em psicoterapia e aconselhamento, 

tem a possibilidade de junto com os seus alunos, explicitar a sua nova abordagem 

terapêutica, centrada na operacionalização de conceitos tais como: a expressão, a auto‐

aceitação, a tomada de consciência e a relação terapêutica, e não sobre a análise do 

passado, a sugestão ou a interpretação. 

Neste sentido começa a sentir-se um pouco diferente dos terapeutas tradicionais e coloca 

mesmo em causa o nome terapeuta, introduzindo um novo nome, facilitador. 
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Rogers, desenvolve progressivamente, uma intervenção cada vez mais “não diretiva”, 

utilizando técnicas de reformulação e clarificação dos sentimentos, assente numa atitude 

de maior aceitação do sentir do cliente por parte do facilitador. 

Carl Rogers só tem consciência da originalidade do seu pensamento quando é 

confrontado com as reações provocadas pela conferência que faz na Universidade de 

Minnesota a 11 de Dezembro de 1940. 

ROGERS (1984) diz: “Pode parecer absurdo alguém poder nomear o dia em que a Terapia 

Centrada no Cliente, nasceu. Contudo, eu sinto que é possível nomeá‐lo como sendo o dia 11 de 

Dezembro de 1940”. Essa data passou, assim, a ser considerada no movimento rogeriano 

como sendo a data fundadora do movimento.  

Atualmente esta terapia também é chamada de Abordagem Centrada na Pessoa (ACP). 

“O velho conceito de terapia centrada no cliente foi transformado em abordagem centrada na 

pessoa. Em outras palavras, não estou mais falando somente em psicoterapia, mas sobre um 

ponto de vista, uma filosofia, um modo de ver a vida, um modo de ser, que se aplica a qualquer 

situação onde o crescimento – de uma pessoa, de um grupo, de uma comunidade – faça parte 

dos objectivos.“ (ROGERS, 1983).  
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1.3.2. UM POUCO DA ABORDAGEM CENTRADA NA PESSOA (ACP) 
 
Carl Rogers criou um modelo terapêutico onde o enfoque é a pessoa, o cliente, como lhe 

gostava de chamar. Nas próximas páginas, farei uma breve revisão sobre os pontos 

fulcrais da ACP tendo como foco final, a empatia.  

Carl Rogers com a sua visão positivista, rompeu com alguns padrões mais negativos 

mesmo dentro da psicoterapia. Rogers é tido como o primeiro psicólogo a abordar as 

questões principais da psicologia sob a óptica da “Saúde Mental”, ao contrário de outros 

estudiosos cuja atenção se concentrava na ideia de que todo ser humano possuía uma 

neurose básica. Rogers rejeitou essa visão, defendendo que, na verdade, o núcleo básico 

da personalidade humana era tendente à saúde, ao bem-estar.  

Carl Rogers expressava uma confiança sem limites no ser humano. Em muitos dos seus 

estudos utiliza a palavra tendência, um tende a. 

“Gostaria de destacar duas tendências que tiveram uma importância cada vez maior em 

meu pensamento, à medida que os anos passaram. Uma delas é a tendência à 

realização, uma característica de vida orgânica. A outra é a tendência formativa, 

característica do universo como um todo. Juntas constituem a pedra fundamental da 

abordagem centrada na pessoa” (ROGERS, 1983). 

“No processo terapêutico não é necessário ao terapeuta «motivar» o paciente ou fornecer 

a energia que provoca a alteração. Nem é necessário, no mesmo sentido, que a 

motivação seja dada pelo paciente, pelo menos de uma forma consciente. Digamos antes 

que a motivação da aprendizagem e da alteração deriva da tendência da própria vida para 

se actualizar, da tendência do organismo para percorrer os diferentes canais do 

desenvolvimento potencial, na medida em que podem ser experimentados como 

favorecendo o crescimento.” (ROGERS, 1984). 

Abordando a tendência à realização, Rogers sugere que em cada ser humano há um 

impulso natural, em direção a ser competente e capaz, estando apto a ser 

biologicamente. 

Assim como uma planta que tenta tornar-se saudável, como uma semente que contém 

dentro de si o impulso para se tornar uma árvore, também uma pessoa é impelida a se 

tornar uma pessoa total, completa e auto-realizada. 
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Mas a tendência à realização tem uma complexidade maior, mais ampla e Rogers fala da 

tendência formativa indicando que em todos os níveis do universo funciona uma força que 

impulsiona para a organização formal e que nesse processo as novas formas recobrem-

se da característica do novo.  

Os múltiplos sistemas do universo tendem a organizarem-se em conjuntos delimitados de 

um fundo geral, através de uma maior complexidade da organização subjacente. A esta 

maior complexidade da organização correspondem novas singularidades no seio da 

multiplicidade de opções. 

Um outro aspeto a destacar da formulação desta tese é o carácter universal desta 

tendência. Este carácter é correlativo da possibilidade de uma morfologia geral. Temos 

então um princípio que nos remete para a progressiva organização mais complexa da 

matéria operando segundo um princípio morfogenético geral. A qualquer nível da 

organização da matéria esta tenderá para a criação de novas formas de organização mais 

complexas e isso ocorrerá através do mesmo princípio de morfogénese. 

O conceito de tendência atualizante é o mesmo que tendência de auto-realização e 

refere-se à tendência dos seres vivos para atualizarem as suas potencialidades, de se 

constituírem como adultos, maduros, socialmente ajustados e produtivos, no caso dos 

seres humanos.  

O ser humano possui uma capacidade inata que lhe impulsiona para a frequente tentativa 

de progredir. Sendo assim, encontram-se dentro de si todos os mecanismos necessários 

para lidar consigo e com o outro. 

Um clássico exemplo dessa tendência é o das batatas no porão. Ainda jovem, Carl 

Rogers observara as batatas que ficavam depositadas no porão nos meses de escassez. 

Ele percebera que, mesmo num lugar frio e húmido, com pouca luz e quase nenhuma 

condição de sobrevivência, as batatas brotavam, mesmo brancas e feias brotavam como 

se tivessem condições de tornar-se uma planta de verdade. 

Ali estaria a vida lutando para viver, independente das condições. Mesmo que o processo 

fosse um pouco doentio, aquela batata ainda tentava viver, completamente voltava para 

uma réstia de luz que ainda podia ser encontrada. Para Rogers, essa força que 

impulsiona ao crescimento estaria presente, também, nos seres humanos e em todos os 

organismos de uma maneira geral. 
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Tendo em conta estas definições de tendência de realização ou tendência atualizante e 

tendência formativa, Carl Rogers criou a sua própria abordagem terapêutica. Rogers 

definiu algumas premissas para que a mudança existisse.  

Há três condições básicas e simultâneas defendidas por Rogers como sendo aquelas que 

vão permitir que, dentro do relacionamento entre psicoterapeuta e cliente, ocorra a 

descoberta desse núcleo essencialmente positivo existente em cada um de nós. São elas: 

• a congruência; 

• a aceitação positiva incondicional; 

• a empatia.  

“Para que a terapia resulte, é necessário que o terapeuta seja, durante a relação, uma pessoa 

unificada, integrada ou congruente. O que quero dizer com isto é que deve ser na relação 

exatamente aquilo que é, não uma fachada, um papel ou uma ficção. Recorri ao termo 

«congruência» para designar esse afrontamento adequado da experiência, realizado 

conscientemente. Quando o terapeuta está plena e adequadamente consciente do que está a 

experimentar num determinado momento da relação, então ele é plenamente congruente.” 

(ROGERS, 1984). 

Rogers, definiu com o termo congruência algo como ser verdadeiro, autêntico, genuíno, 

integrado. Quanto mais o terapeuta se integrar na relação, sem barreiras profissionais ou 

fachadas pessoais, maiores serão as probabilidades de o cliente se abrir, se modificar, 

crescer. 

Em termos práticos, Rogers dá-nos um bom exemplo no seu livro “Poder Pessoal” onde 

perante uma cliente que sofre e que está deprimida, o terapeuta pode sentir 

solidariedade, compaixão e compreensão mas pode sentir zanga, medo de uma cliente 

que pode ser destrutiva. Nesta situação, qualquer uma das sensações é aceite. Quanto 

mais consciente dos seus sentires o terapeuta tiver, mais conseguirá ajudar a cliente. 

Quando expressamos o que sentimos à cliente de forma congruente, estamos a ajudá-la.  

“Só os sentimentos e atitudes podem ajudar, quando expressos, e não as opiniões e juízos sobre 

o outro.” (ROGERS, 1974). 

Ainda segundo Rogers, o cliente ao descobrir que o terapeuta é livre de ser como é, 

descobre que ele também é livre de ser como é. O cliente descobre em si essa mesma 

liberdade. 
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De uma forma mais dramática, Rogers no seu livro “Grupos de encontro” traça um limite 

entre a congruência e o julgamento levando sempre para um sentir pessoal a direção do 

seu discurso. “ Gosto de confrontar uma pessoa só com sentimentos que estou disposto a 

considerar como meus. Estes podem, por vezes, ser muito fortes. «Nunca na minha vida estive 

tão chateado num grupo como este». Ou, para um homem do grupo: «Acordei esta manhã a sentir 

que não quero voltar a vê-lo» “. (ROGERS, 1986). 

Continuando, “Atacar as defesas de uma pessoa, parece-me condenável. Se se diz: «Está a 

esconder a sua hostilidade» ou «Está a ser muito intelectual, provavelmente porque tem medo dos 

seus próprios sentimentos», acho que tais informações de diagnóstico são o contrário de qualquer 

ajuda. Contudo, se o que sinto como frieza da pessoa me frusta, se a sua racionalização me irrita 

ou se a brutalidade para com outra pessoa me encoleriza, então gostava de a enfrentar com a 

frustração, irritação ou cólera que existe em mim. Para mim, isto é muito importante.” (ROGERS, 

1986). 

Neste âmbito, Rogers usa muitos termos como “parece-me que o que sente é…” ou algo 

como “sinto que o que poderá estar a sentir é…” ou pode ainda focalizar em algo mais 

específico como um “parece-me que se está a sentir como a criança que me referiu da 

outra vez”. 

Quando fala da sua terapia em grupos de encontro, Rogers define também um limite entre 

o fato de quando se partilhar no grupo ou não. Rogers tem como que uma conduta ética 

para com os elementos do grupo. Se, por um lado, sente que é importante partilhar algo 

que possa influenciar o seu estar no grupo, por outro, não ter o grupo como o seu próprio 

local de terapia.  

“…sinto que tenho de resolver os meus problemas graves num grupo diretivo, ou com algum 

terapeuta, em vez de tirar tempo ao grupo. Provavelmente sou demasiado escrupuloso nesse 

ponto.” (ROGERS, 1986). 

Por outro lado, Rogers, lança sempre a dúvida da congruência consigo mesmo e de como 

essa congruência pode influenciar o grupo. “Em determinada altura, estava extremamente 

preocupado com um problema pessoal, mas senti que isso não interessava ao grupo e abstive-me 

de falar dele. Quando olho para trás, vejo que nada teria facilitado o processo de grupo tanto 

como essa minha preocupação; creio que os teria ajudado a serem mais expressivos.” 

(ROGERS, 1986). 



                                 A ARTE DA EMPATIA 

 

 Página 33 
 

Para Rogers é de extrema importância o facto de se sentir congruente consigo próprio 

sendo que essa congruência existe também em relação ao outro. Sendo congruente 

comigo eu posso dar uma opinião em relação ao partilhado, feito ou elaborado e não estar 

de acordo com o paciente ou grupo. Mas essa resposta e a forma como respondo visa 

uma aceitação incondicional dos sentimentos do outro. “Atacar as defesas de uma pessoa 

parece-me condenável. Se se diz: “está a esconder uma grande hostilidade”…acho que tais 

afirmações e diagnósticos são o contrário de qualquer ajuda. Contudo, se o que sinto como frieza 

da pessoa me frusta, se a sua racionalização me irrita ou se a brutalidade para com outra pessoa 

me encoleriza, então gostava de a enfrentar com a frustração, irritação ou cólera que existe em 

mim.” (ROGERS, 1986). 

Rogers fala, nos seus diversos livros, de forma brilhante de como a aceitação 

incondicional influencia positivamente a pessoa ou o grupo. Um indívíduo que vive numa 

solidão de sentimentos, precisa de se sentir aceite nos seus sentimentos mais íntimos. 

Perante essa aceitação deixa-se de se sentir errado perante o mundo e a grande 

probabilidade é ir aceitando os seus sentimentos e, por conseguinte, os sentimentos dos 

outros. 

Quantos de nós já passámos por momentos em que nos achamos esquisitos e errados 

perante o que sentimos? Quantos de nós perante a partilha, nos foi dito, “Não sintas isso” 

ou um “Deixa lá isso” ou ainda “Não penses assim”. Todas estas respostas são uma 

forma de nos fazerem sentir errados e perante a constância destas respostas, fechamo-

nos na nossa intimidade achando mesmo que estamos errados. 

A alteração dá-se quando alguém nos ouve, escuta e compreende. “…encontra alguém que 

ouve e aceita os teus sentimentos, ele começa a pouco e pouco a tornar-se capaz de se ouvir a si 

mesmo. Começa a receber mensagens que vêm do seu próprio interior - a perceber-se de que 

está irritado, a reconhecer quando é que tem receio, e mesmo a tomar consciência de quando se 

sente com coragem. À medida que começa a abrir-se mais para o que se passa nele, torna-se 

capaz de atender aos sentimentos que sempre negou e reprimiu. Ele pode ouvir os sentimentos 

que lhe surgiam como tão terríveis, tão desordenados, tão anormais ou tão vergonhosos, que ele 

nunca seria capaz de reconhecer em si a sua existência.” (ROGERS, 1984). 

Perante este termo “aceitação incondicional” muito usado por Carl Rogers, pode ficar a 

sensação que o facilitador deve aceitar tudo e ceder perante pressões em função do que 

o grupo decide e quer. Perante esta situação, que muitas vezes acontece, Rogers inclui o 
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termo limite, integrando também a congruência consigo próprio. Como exemplo, fica esta 

reflexão: “Se por exemplo um fiscal industrial permitir que os seus funcionários partam e 

cheguem quando quiserem, achará impossível um aceitação autêntica desse comportamento.” 

(ROGERS, 1974). 

Com o continuar da explicação deste modelo criado por Carl Rogers, vamos percebendo 

que tudo se mistura. Quando falamos nas três principais premissas utilizadas por Rogers, 

verificamos que a aceitação incondicional é um acto empático, que a escuta activa é 

empatia, que a resposta empática é um acto de aceitação. Quando compreendemos, 

quando escutamos alguém, quando devolvemos algo que legitime alguém ou várias 

pessoas, estamos a criar um ambiente que favorece o crescimento e o desenvolvimento. 

Quando somos verdadeiros e autênticos com os nossos sentimentos, estamos a ser 

congruentes. Se devolvermos uma resposta empática perante essa congruência, estamos 

a criar condições para que o outro ou outros se aceitem nos seus sentires e ele próprio 

construa a sua congruência e verdade. 

Ser empático é uma arte que se constrói em nós. 

Ser empático é sentir o que o outro sente ressalvando sempre a condição do “como se”. 

Ser empático é adaptar o mundo interno do paciente como se do seu se tratasse. “ Sentir 

a angústia, o receio ou a confusão do paciente como se de sentimentos seus se tratasse e, no 

entanto, sem que essa angústia, esse receio ou essa confusão o venha a afectar…” (ROGERS, 

1984). 

A empatia pode ser vista das mais variadas formas desde a escrita, a fala, a postura, o 

comportamento, a expressão facial, os gestos, entre outras formas. Muito posso dizer 

sobre todas estas questões mas muito fica por dizer. O que se sabe é que determinadas 

posturas onde estão incluídos todos os comportamentos acima desenvolvem 

comportamentos hostis, frios, duros e outros desenvolvem comportamentos de aceitação, 

de escuta, de tolerância, de flexibilidade, de calor entre outros. 

Quando damos ouvidos aos sentimentos de alguém, esse alguém reduz o poder que os 

outros tiveram ao inculcar‐lhe culpas, medos e inibições, e aumenta devagar a 

compreensão e o controle sobre si próprio. O sentido de poder vai crescendo.  

Claramente que comportamentos empáticos desenvolvem empatia nos outros. Se o líder 

de um grupo tem comportamentos empáticos, existe grande probabilidade desses 
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comportamentos passarem ao grupo. “…os membros do grupo identificam-se com o líder e 

nesse processo interiorizam algumas das suas atitudes e padrões de conduta.” (ROGERS, 

1974). 

Se o grupo ou alguém em particular ouve o facilitador responder de forma empática, é 

natural ele incorporar esse comportamento ao longo do tempo. “ Se o conselheiro mantém 

de forma coerente esta atitude centrada no paciente e se ocasionalmente lhe comunica algo da 

sua compreensão, então está a fazer o possível por dar ao paciente a experiência de ser 

profundamente respeitado.” (ROGERS, 1974). 

O acto empático é definido como uma arte e tem uma abrangência muito grande para 

Rogers. ”A maneira de ser em relação a outra pessoa denominada empática tem várias facetas. 

Significa penetrar no mundo perceptivo do outro e sentir‐se totalmente à vontade dentro dele. 

Requer sensibilidade constante para com as mudanças que se verificam nesta pessoa em relação 

aos significados que ela percebe, ao medo, à raiva, à ternura, à confusão ou ao que quer que 

ele/ela esteja a vivenciar. Significa viver temporariamente a sua vida, mover‐se delicadamente 

dentro dela sem julgar, contende em perceber os significados que ele quase não percebe, tudo 

isto sem tentar revelar sentimentos dos quais a pessoa não tem consciência, pois isto poderia ser 

muito ameaçador. Implica transmitir a maneira como o facilitador sente o mundo do paciente” 

(ROGERS, 1974). 
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CAPÍTULO II – A BIODANZA 

2. A EMPATIA EM BIODANZA 

“ É no encontro com o outro que eu tenho notícias de mim ” (TORO, 2002). 

“ A coordenação de movimentos não apenas reflete laços entre os indivíduos como também os 

estreita ” (DE WAAL, 2009). 

“ A sincronia fortalece a ligação entre os indivíduos. Pense na dança. A dança transmite a 

seguinte mensagem: estamos em sincronia! ” (DE WAAL, 2009). 

Eu inicio esta reflexão com o criador de Biodanza, Rolando Toro Araneda e o primatólogo 

Frans de Waal. Inicio com estas frases para fazer a ponte entre ciência e Biodanza. Entre 

primatas e humanos. 

Neste capítulo é disso que irei tratar. Vou tratar de estabelecer pontes entre a prática de 

Biodanza e os inúmeros autores que falam de Biodanza dentro de outros temas ou 

ciências. 

Tendo a Biodanza um modelo holístico, transversal e transdisciplinar, torna-se difícil 

especificar onde existe o fenómeno e a arte da empatia. 

Talvez possa existir mais em determinados momentos e não em outros mas definir 

especificamente onde existe é sempre algo difícil porque está presente em tudo, em cada 

gesto, em cada conversa, em cada acto ou em cada dança. 

Depois de definirmos a empatia como um acto ou algo mais instintivo e não tão pensado, 

de definir a noção de limites integrado à empatia ou ainda a congruência na forma de ser 

empático, podemos dar uma breve passagem por exercícios e pelo modelo teórico de 

Biodanza. 
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2.1 O PRIMEIRO CONTACTO 

A empatia começa desde o primeiro contacto seja ele qual for. 

Imaginando que há alguém interessado em experimentar Biodanza. Será que ser 

empático ou não na nossa forma de estar num evento, no nosso primeiro contacto por 

email, no nosso flyer, na nossa conversa telefónica influencia o possível aluno? 

Por que será que se fala tanto em comunicação não violenta ou comunicação empática? 

Claramente a empatia influencia a pessoa a ficar ou não, a sentir-se acolhida, escutada 

ou não. Mas será de tal forma importante para influenciar uma decisão?  

Sendo influenciadora de decisões ou não, parece-me importante comunicar de forma 

empática, explicando tudo o que há a explicar sobre Biodanza. 

No momento em que escrevo esta monografia muito já se fala de Biodanza, mas muito 

pouco se sabe ainda de Biodanza. Há muitas pessoas que perguntam num sentido de 

esclarecimento mas num sentido de quebrar alguns tabus e preconceitos. A Biodanza 

ainda é vista como algo esquisito e diferente. Ser empático é essencial para, no mínimo, 

esclarecer. Acolher com afecto as dúvidas que muitas vezes para nós não fazem sentido 

é essencial. A forma como abordamos a pessoa numa primeira aula, a forma como é 

acolhida pelo facilitador e pelo grupo. Tudo onde pode existir empatia. 

Mas porque não recuar um pouco mais e vermos os sites, a publicidade, os flyers, as 

entrevistas. De que forma a empatia está presente? A mim parece-me que todo o tipo de 

acção influencia a chegada de pessoas à Biodanza, mas a empatia pode não ser o 

fundamental. Mas, mais uma vez, parece-me que tem a sua importância.  

Até aqui falei da pré-Biodanza. Mas cheguemos a uma aula de Biodanza. 

“ A Biodanza é a poética do encontro humano ” (TORO, 2002). 

Podemos ver a arte da empatia de várias formas. Na forma como o facilitador está, age, 

fala. Podemos ver no grupo e em todas as suas acções. Muitas vezes fala-se no ambiente 

presente na sala de Biodanza. Podemos ver também pelo próprio modelo Biodanza. 

Biodanza expira, inspira, transpira empatia. 
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2.2. A ENTREVISTA E OS ACOMPANHAMENTOS 

Antes de entrar na aula propriamente dita, podemos centrar-nos na entrevista e nos 

acompanhamentos dos alunos, durante o processo. Não sendo a Biodanza uma terapia, 

podemos inspirar-nos na abordagem de Carl Rogers. Tudo o que foi descrito sobre a sua 

abordagem pode ser directamente aplicado no acompanhamento individual com as 

devidas ressalvas do não enfoque terapêutico e da Biodanza ser realizada em grupo. 

Parece-me que o enfoque de Carl Rogers na pessoa, no cliente é algo onde podemos 

beber e aplicar na relação individual com os alunos. Dando o enfoque na alegria, no bem-

estar, na saúde, na auto-estima, no que é bom para a vida, podemos escutar e legitimar 

tudo o resto que há em qualquer ser humano. As pessoas que chegam à Biodanza são 

fruto da sociedade, do mundo diverso e abundante. Há alegria e há tristeza, há saúde e 

há doença. Por isso, é normal por vezes chegarem à Biodanza pessoas com dificuldades 

e doentes. Mas doentes somos todos. Dificuldades temos todos. A Biodanza legitima, 

mas não se foca na patologia. Na Biodanza podemos ter empatia, legitimar, compreender, 

ter compaixão mas na mesma medida podemos dizer algo como “vejo que essa questão 

te traz desconforto e sinto que queres transmutar essa questão.” ou “sinto que tudo isso te 

traz um grande desconforto, mas vejo que queres fazer com isso?” 

Em Biodanza usamos a famosa frase de Jean-Paul Sartre. Não importa o que o passado 

fez de mim. Importa é o que farei com o que o passado fez de mim.  

Ao mesmo tempo que legitimamos, validamos com afecto, damos uma direcção, um 

caminho. O caminho da empatia por si só pode ajudar muito pouco ou nada. Em muitos 

casos a empatia de algo doloroso leva a ficar nessa dor e sofrimento. Ao mesmo tempo 

ajudamos, mas acima de tudo permitimos que a pessoa se ajude. A Biodanza como 

modelo operacional, pela dança, pelos estímulos variados, oferece recursos para que a 

pessoa se ajude. Pode acontecer com algumas pessoas, procurarem constantemente 

acompanhamentos por parte do facilitador e perante essa situação, a empatia, com a 

abordagem dos limites, é fundamental. Se a pessoa procura o foco no desabafo das suas 

dores e se sentimos que o enfoque é constantemente esse, direccionamos para algo 

terapêutico onde possa dar esse enfoque na dor e na doença. É legítimo e perfeitamente 

válido. Podemos dizer algo como, “A Biodanza não tem esse enfoque e percebo que 

queiras transmutar essa questão. A Biodanza oferece recursos de saúde, alegria e bem-
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estar mas se sentires que tens necessidade de durante um tempo dares um enfoque 

terapêutico podemos aconselhar-te alguém de confiança. A Biodanza e o facilitador de 

Biodanza não tem esse propósito.” Podemos explicar de outra forma. “A Biodanza tem o 

foco no grupo e uma abordagem individual é feita pelos acompanhamentos individuais 

onde sentimos o aluno de uma forma mais personalizada. Esses acompanhamentos são 

espaçados no tempo, são num ambiente informal e não tem o objectivo terapêutico. Se 

sentires necessidade de uma abordagem mais específica e individual temos pessoas de 

confiança que te podem ajudar. A Biodanza é feita em grupo e todas as elaborações são 

feitas em grupo, acima de tudo na partilha. Acontece por vezes que, ainda não 

conseguem ou no momento específico de vida podemos não nos sentirmos à vontade 

para partilhar. Aí podemos conversar individualmente, mas o caminho é sempre para o 

grupo.”. 

O facilitador, pela sua experiência, pela sua sensibilidade, normalmente percebe como 

deve agir. Podemos ser mais empáticos, menos empáticos, podemos colocar limites logo 

à primeira, podemos marcar logo uma entrevista. Toda essa situação é gerida pelo 

próprio facilitador sendo que me parece muito importante esclarecer como funciona o 

método Biodanza e qual o objectivo da entrevista. 

Se esclarecermos e formos assertivos na forma de abordar o aluno, o mesmo saberá com 

o que contar. A empatia é algo importante e determinante nesta abordagem. 

Inspiremo-nos em CARL ROGERS (1974) " Ser empático é ver o mundo com os olhos do 

outro e não ver o nosso mundo refletido nos olhos dele "  

Esta frase é algo difícil e só passando e vivendo a situação vamos entender melhor. 

Ser empático com o outro é ser empático connosco próprios. Mas colocar-me no lugar do 

outro e nas suas necessidades e perceber o que é do outro e o que é meu é algo que se 

desenvolve ao longo do tempo. Como? Vivendo e aprendendo. Mas passemos à chegada 

a uma aula de Biodanza. 
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2.3. A AULA DE BIODANZA 

A forma como somos recebidos pelo grupo, pelo facilitador, a primeira conversa, o 

primeiro sorriso ou o primeiro cumprimento. 

Antes foquei-me na questão de ficar ou não na Biodanza, mas a entrega e a confiança a 

uma aula de Biodanza também está influenciada por este acolhimento. 

Como se deve acolher? A mesma forma funciona como todos? O que fazer para que a 

pessoa se sinta bem? 

A minha monografia não é uma receita.  

A principal função e propósito da mesma é uma reflexão. Reflectirmos juntos através de 

uma leitura, de um levantamento de dados e verificar o que poderá funcionar melhor. Mas 

os resultados não devem ser usados com todos. Se para umas pessoas, serem recebidos 

por um abraço e um sorriso é fantástico, para outras julgam que “a Biodanza é para gente 

louca”. E parece-me que a maioria vai mais pela segunda. 

Se, por um lado, parece-me importante recebermos as pessoas de forma afectiva e fazê-

lo de forma intencional, por outro lado, parece-me mais importante ser natural na forma de 

estar e receber. Sendo a Biodanza um sistema de desenvolvimento humano que promove 

a integração afectiva, torna-se natural ao longo de o tempo o grupo, como um todo, e 

cada um individualmente, receber afectivamente de forma natural quem chega ao grupo. 

Também me parece que inicialmente na formação do grupo e estando o grupo meio 

disperso e sem uma matriz constituída, o facilitador estar mais presente nesse 

acolhimento. 

Estas questões levantam-se em duas situações, na conversa prévia que pode haver antes 

da aula e na partilha inicial. 

Na partilha inicial, por vezes, não precisamos dizer nada porque basta uma partilha 

autêntica, genuína e sentida para que a pessoa se sinta acolhida. Mas pode acontecer 

exactamente o contrário. A pessoa que chega, sentir-se desconfortável do grupo estar a 

partilhar coisas tão íntimas e particulares e ela não se sentir à vontade com isso. Não há 

receitas. 

A empatia é um fenómeno importante porque naturaliza o sentir de cada um. A empatia 

no caso da partilha não precisa ser falada e só num gesto ou num olhar pode ser sentida. 
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Por vezes, o facilitador pode reforçar o sentimento de empatia ao validar e legitimar 

através da palavra no final do momento da partilha ou até mesmo a seguir a alguém falar, 

dependendo da situação.  

O que se pretende com a partilha é uma permissão. Uma permissão para a autenticidade, 

para a verdade do sentir. Falar sobre essa verdade é construir a nossa inteireza humana. 

Poder construir essa verdade em grupo é algo transmutador. Por vezes, a verdade do 

outro toca a minha verdade e no encontro de verdades, encontro-me empaticamente com 

o outro e comigo. 

“ O grupo de Biodanza é uma matriz de renascimento no qual cada participante encontra 

continente afectivo e permissão para a mudança ” (TORO, in “Definição e Modelo Teórico de 

Biodanza”). 

Ao passar para uma aula propriamente dita, muito há para dizer, para explicar, para 

cruzar, para dialogar sem palavras, no silêncio de mim/ti. 

JOSÉ NEVES (2012) no seu trabalho de monografia, fala-nos do grupo, da Biodanza e de 

empatia. “ O continente afectivo gerado pelo grupo, a liberdade de ser e se expressar numa 

dinâmica com muito menos regras que a maior parte das outras actividades humanas – aliás, o 

que se transmite em Biodanza são pautas de afectividade – assim como os convívios extra-sala 

(pois sendo a Biodanza a Dança da Vida, o que dançamos e vamos para as nossas relações 

extra-sala e inclusivé – assim se deseja - para as nossas relações extra-grupo), criam o entorno 

fértil a essa integração e ao estabelecimento de vínculos afectivos. Para além do acolhimento 

inicial, e dado ser a Afectividade o pilar central de todo o sistema de Biodanza, todas as 

exposições teóricas, espaços de intimidade verbal / partilha vivêncial, consignas e danças 

propostas, assim como o acompanhamento personalizado garantido pelo facilitador, criam as 

condições, são o terreno fértil, para o surgimento de vínculos afectivos e do florescer do Nós. ”  

(NEVES, 2012). 

A Biodanza no seu todo tem o fio condutor da afectividade, da compreensão, da empatia. 

A Biodanza cria as condições necessárias para que o coração se possa abrir, para que a 

criatividade seja descoberta, para que busquemos o prazer de viver, para que nos 

sintamos unos, unos com a vida no seu esplendor. " A empatia só entra se a porta do 

coração estiver aberta " Diz-nos Fabi Armond, poeta e pensador. 
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Quando estamos no processo de Biodanza, estamos a integrar pautas de empatia. 

Quando estamos especificamente na linha da afectividade, estamos a ser mais incisivos 

em relação à empatia. 

Parece-me importante mais uma vez repetir que em toda a Biodanza está presente a arte 

da empatia. 

A Biodanza como processo grupal, está constantemente a desenvolver pautas 

afectivas e relacionais entre todos.  

“ Biodanza é um sistema de integração afectiva, renovação orgânica e reaprendizagem das 

funções originárias da vida, baseada em vivências induzidas pela dança, pela música e por 

situações de encontro em grupo ” (TORO, in “Definição e Modelo Teórico de Biodanza”). 

Sendo a Biodanza um sistema de integração afectiva, não há como não desenvolver a 

empatia em Biodanza. 

“ Afectividade é um estado de afinidade profunda em relação aos seres, capaz de originar 

sentimentos de amor, amizade, altruísmo, maternidade, paternidade, 

companheirismo…através da afectividade identificamo-nos com outras pessoas e somos 

capazes de compreendê-las, amá-las e protegê-las… ” (TORO, in “Afectividade”). 

Um dos índices de afectividade definidas por Rolando toro é a capacidade de 

identificar-se empaticamente com as pessoas, ou seja, de sentir o outro como parte de 

si. 

É comum chegarem pessoas no grupo com dificuldades a nível afectivo e essa 

dificuldade está ligada directamente à sua identidade. Sendo a Biodanza um sistema 

de integração de identidade, reforçando a identidade também estamos a reforçar o 

nível empático de cada pessoa. Tal como diz Rolando “ As pessoas que têm uma 

identidade fraca são incapazes de amar; têm medo da diversidade, seus vínculos com as 

outras pessoas são defensivos. ” (TORO, in “Afectividade”). 
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2.3.1 A TRÍADE MÚSICA – MOVIMENTO - VIVÊNCIA 

A Biodanza no seu modelo teórico operacional utiliza a tríade música-movimento-

vivência.  

“ A música estimula a dança expressiva, a comunicação afectiva e a vivência de si mesmo ” 

(TORO, in “Definição e Modelo Teórico de Biodanza”). 

Na linha da criatividade, acima de tudo, desenvolvemos a capacidade expressiva e 

alguns exercícios têm o objectivo de criar um coro musical conjunto. Sem falar, mas 

falando de Biodanza e do objectivo que descrevi, José Neves, fraseando Brian Eno, 

músico, compositor e produtor musical, partilha na sua monografia: " Quando cantamos 

com um grupo de pessoas, aprendemos a diluir-nos numa consciência de grupo, 

porque cantar num coro é tudo sobre a imersão do eu na comunidade. Essa é uma das 

grandes sensações - para deixar de ser eu por pouco tempo e tornar-se-nos. Dessa forma, 

encontra-se a empatia, a grande virtude social “ (NEVES, 2012). 

Vida é movimento. Identidade e corporeidade são sinónimas da composição de um 

ser humano. A dança, em Biodanza é um movimento integrado pleno de sentido. A 

primeira expressão da nossa identidade, é uma expressão motora que gera 

sensações, vivências. 

“ Vivência é uma experiência vivida com grande intensidade por um indivíduo num lapso de 

tempo aqui-agora, abarcando as funções emocionais, cenestésicas e orgânicas “ (TORO, in 

“Vivência”) 

Os exercícios de Biodanza estão destinados a deflagrar vivências. Rolando criou cinco 

linhas de vivência (Vitalidade, Sexualidade, Criatividade, Afectividade e 

Transcendência) e a activação das mesmas reorganiza as respostas frente à vida. 
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2.3.2. AS LINHAS DE VIVÊNCIA 

“O desenvolvimento da linha de Vitalidade é gerado estimulando, mediante as danças, o 

sistema neurovegetativo (simpático e parassimpático), a homeostase (equilíbrio interno que se 

conserva apesar das mudanças externas), o instinto de conservação (luta e fuga), a energia 

para a acção e a defesa imunológica. 

Na Sexualidade, os exercícios estimulam os movimentos e as sensações relacionadas com o 

erotismo, a identidade sexual e a função do orgasmo. 

Na Criatividade, são estimulados os impulsos expressivos e de inovação, a capacidade de 

criar danças e a criatividade existencial. 

Na Afectividade induz-se cerimónias de encontro, rituais de vínculo e danças de solidariedade 

e afecto permitem uma reeducação emocional e o acesso à amizade e ao amor. 

Com a Transcendência, estimulam-se as danças na natureza, os exercícios na água e as 

cerimónias com o fogo e a terra, vinculam os alunos de Biodanza com a harmonia cósmica, 

despertam a atitude ecológica e o acesso à consciência cósmica.” (TORO, in “Vivência”) 

As linhas de vivência relacionam-se entre si e potencializam-se reciprocamente. 

Podemos integrar uma frase simbólica de Kurt Cobain, músico que bem ilustra esta 

tríade integradora. “ Paz, amor e empatia ”.  

Tal como referi anteriormente, a empatia existe sempre porque a linha da afectividade 

está sempre presente e é o fio condutor do processo. No entanto, tudo está integrado 

de forma simbiótica. Não há separatividade. Mesmo estando a abordar a linha da 

vitalidade, propondo um exercício de tónus muscular, esse exercício pode ser muito 

útil na linha da afectividade quando abordarmos os limites. 

Estando num exercício de fluidez na linha da transcendência, estou a abordar a 

capacidade de desacelerar o movimento e de me capacitar em sentir mais 

profundamente. Essa capacidade pode ser usada na arte da empatia, focada pela 

linha da afectividade. 

Mas passemos a alguns exercícios de Biodanza. 
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2.3.3. OS EXERCÍCIOS DE BIODANZA 

Ao observar a lista oficial de músicas e consignas de Biodanza, concluo que é muito 

difícil focar-me em algo específico e deixar algo de fora no que toca a empatia. 

Se começarmos por uma roda, podemos ir buscar algo de Frans de Waal quando diz 

que “ É quase impossível não rir quando todas as pessoas à nossa volta estão rindo ” ou 

ainda “ A empatia começou de uma forma muito mais simples, com a sincronização dos 

corpos-correndo quando os outros correm, rindo quando os outros riem, chorando quando os 

outros choram e bocejando quando os outros bocejam. ” (DE WAAL, 2009). 

Perante estas duas frases estão presentes imensos exercícios de Biodanza onde 

estamos em contacto com um outro ser humano. Desde a roda à sincronização, à 

coordenação, a uma simples troca de olhares num caminhar, a um encontro ou a um 

lúdico, entre muitos outros exercícios. 

Sendo a Biodanza uma actividade grupal e relacional, o fenómeno empatia está 

presente sempre que nos cruzamos com alguém do grupo. 

Vejamos os objectivos de alguns exercícios de Biodanza descritos por Rolando Toro 

Araneda. 

Rodas – Exercícios de comunicação afectiva. Estimulação da afectividade e 

integração no grupo. 

Coordenação em pares – Desenvolver a capacidade de sintonizar-se com o outro e 

sensibilizar-se com a sua presença. 

Sincronização em pares – Trata-se de um exercício de integração com o outro. 

Perante um grupo com capacidade vivencial integrarmos a estes exercícios a melodia 

e focarmos na sintonia, a empatia ganha um maior enfoque e uma maior 

potencialização. Perante a sintonia, o olhar nos olhos tem outro poder e eu tenho 

notícias de mim através do outro.  

“ A melodia desperta impulsos de conexão afectiva. Os movimentos são ondulantes, suaves e 

possuem uma qualidade emocional, romântica. São fáceis de realizar quando as pessoas estão 

bem integradas, despertando vivências de intensa afectividade e ternura. 

Vemos nestes movimentos de Sincronização melódica que o tempo interior de cada participante 

equaliza-se por intermédio da afectividade. ” (TORO, in “Movimento Humano”)  
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Dança no centro da roda – Estimula a coragem da expressão: ver e ser visto em plena 

expressão de si mesmo reforça a própria estima e a validação de todas as pessoas do 

grupo. 

Não estando no elenco IBF, podemos integrar também o jogo do espelho, tanto em roda 

como em grupo e podemos colocar algo de Theodor Lipps, 1903 “ Quando assisto a um 

acrobata andando sobre uma corda bamba, sinto-me nele. ”  

Sendo o objectivo imitar alguém que se expressa na nossa frente, a empatia está 

presente mesmo no lúdico. 

Eu recordo-me recentemente num projecto de aprofundamento, Minotauro, onde havia um 

desafio para uma pessoa que estava sozinha no centro. O desafio era tal que a pessoa 

precisava de ter uma força enorme para transmutar e quando dei por mim estava eu 

numa tensão dizendo “tu consegues”, “estou contigo”. No final ao falar com outras 

pessoas todas tinham sentido o mesmo. 

Esta experiência vivencial bastante comum em Biodanza, remete-me à experiência de 

Franz de Waal com chimpanzés onde é descrito um patamar de caixotes na direcção de 

uma banana pendurada. Para chegar à banana o chimpanzé precisava de se esticar e 

equilibrar. De Waal observou que estando dois chimpanzés na sala e um trepando o outro 

ficava no chão a imitar os movimentos de esticar e equilibrar. Algo tão comum entre nós 

humanos. Isto é empatia. 

Fluidez em pares – A fluidez em pares representa a mais perfeita comunhão e 

reciprocidade do encontro corporal entre duas pessoas. Este ajustamento tem como efeito 

a diminuição do egocentrismo. 

Eutonia – Superação progressiva em estabelecer relações interpessoais de dominação-

submissão.  

“ Colocando sensores de tensão muscular no corpo de duas pessoas, 

a simples proximidade entre elas mudava os níveis de tal tensão. Isso significa 

que cada um tem, em relação ao outro, um efeito relaxante ou tensivo ” (TORO,  2002).  

Sendo a nossa identidade permeável, a eutonia reforça essa permeabilidade. A eutonia 

reequilibra relações e dá-nos instrumentos de empatia perante o outro. 

Segmentares – Dissolver tensões, muitas delas crónicas. 
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Os movimentos segmentares têm como objectivo diluir as tensões e só aqui temos um 

ganho na empatia porque ficamos mais disponíveis para nos diluirmos e empatizarmos no 

outro, mas nos segmentares de peito e braços e nos segmentares acompanhados temos 

ganhos mais específicos. 

Esses ganhos são acima de tudo no diluir de tensões para abrir novas possibilidades. 

" A empatia só entra se a porta do coração estiver aberta " Fabi Armond poeta e pensador. 

Segmentares acompanhados – Os movimentos segmentares acompanhados estimulam 

vivências complementares na pessoa que acompanha (proteger, sensibilizar-se, 

acompanhar sem dirigir, feedback muito refinado) e naquela que é acompanhada (receber 

protecção, abandonar-se à presença do outro, confiar, receber a intenção de protecção). 

Perante a presença do outro, sensibilizamo-nos ao contacto, à presença e aos sinais. 

Encontros – Os exercícios de encontro tem um caracter de ritual de vinculação afectiva. A 

vivência de encontro constitui uma aprendizagem no âmbito afectivo que estimula o 

respeito, a reverência e a ternura com os outros. O estranho transforma-se num 

semelhante. 

 “ No início era a relação ” (BUBER, 2001). 

" O amor não está ligado ao EU de tal modo que o TU seja considerado 

um conteúdo, um objecto. Ele se realiza entre o EU e o TU " (BUBER, 2001).  

“ O verdadeiro amor acontece por empatia, por magnetismo, por conjunção estrelar. Ninguém 

ama outra pessoa porque ela é educada, veste-se bem e é fã do Caetano. Isso são só 

referenciais. Ama-se pelo cheiro, pelo mistério, pela paz que o outro lhe dá, ou pelo tormento que 

provoca. ” Arnaldo Jabor, crítico, cineasta e jornalista carioca. 

Quando entramos um pouco mais na linha da afectividade, podemos explorar mais os 

diversos exercícios de empatia. É aqui que a empatia está mais presente. “ A afectividade 

como acesso ao mundo dos sentimentos, à capacidade de vínculo, à abertura à diversidade 

humana (tolerância, convivência), à capacidade de entrar em empatia, capacidade de dar limite e 

aos gestos de vinculação (despedir/convidar) (SARPE, in “Formação Contínua, Afectividade”). 

Neste mesmo powerpoint, elaborado por António Sarpe, director da Escola de Biodanza 

de Portugal podemos observar a presença da melodia, de exercícios de confiança, 

exercícios de amizade, exercícios de colo, rodas de embalo, encontros, posições 

geratrizes de dar, dar-se, receber, entre outros. Tive também a oportunidade de ler e 
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guiar-me em outros powerpoints eleborados também por António Sarpe. Os powerpoints 

de contacto e carícias e de danças sequenciais têm também questões de extrema 

importância para a “arte da empatia”. 

Deixo alguns exemplos retirados desses mesmos powerpoint’s, assim como da lista oficial 

de exercícios, IBF (CIMEB - Lista Oficial de Ejercicios, Músicas y Consignas, 2012). 

Dança de transporte de coração a coração – Oferecer simbolicamente o coração ao outro 

e vivenciar a fusão afectiva. 

Contacto e carícias – “ O contato humano possui um profundo efeito na integração da 

identidade. A evolução do contato em direção à carícia significa um salto evolutivo na capacidade 

humana de expressar afeto. ” (SARPE, in “Formação Contínua, Contacto e Carícias”). 

Dar e receber a flor  -  Activa a um nível simbólico funções afectivas fundamentais. 

Dança da amizade – Durante a amizade cria-se uma rede mental que somente os amigos 

compreendem. Ter amigos é um dom da existência. 

Danças de amor – “ Danças de significado importantíssimo para a convivência amorosa. 

Existem 3 danças sequenciais de amor. Conduta de par estável, a separação e reconciliação e 

posições sequenciais de prazer. ” (SARPE, in “Formação Contínua, Danças Sequenciais”). 

Posições geratrizes – Várias são as posições geratrizes onde foca mais a afectividade, a 

vinculação e por sua vez, a empatia. Como exemplo, temos a posição geratriz de dar e 

dar-se onde se evoca as sensações de generosidade e auto-doação, algo importante na 

“arte da empatia” assim como, a posição de proteger a vida que estimula o respeito e 

reverência pela vida, ou a posição de trabalhos primordiais que estimula a sincronização e 

euritmia do grupo. 

Depois temos algumas danças menos usuais e mais específicas, mas não menos 

importantes. 

Percepção do outro com os cinco sentidos – Abrir as portas da nossa percepção 

sensorial, dá-nos acesso à realidade do outro. 

Diálogo de vozes – Revela a capacidade de ressonância com o outro prescindindo da 

palavra. Uma busca da perfeita conexão sensível e afectiva. 

Estes são alguns exemplos das inúmeras forma de empatia existentes numa aula e 

durante o proceso Biodanza. Pode haver um contacto profundo e empático numa primeira 

aula como pode só existir no tempo. 



                                 A ARTE DA EMPATIA 

 

 Página 49 
 

Muitos outros exercícios existem e não estã aqui escritos. 

Muitos outros exercícios mesmo não focando na empatia, podem ser empáticos. 

Termino como comecei. É difícil focar o fenómeno empatia no sistema de 

desenvolvimento humano, Biodanza. A Biodanza é transversal, multidisciplinar e holística. 
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CAPÍTULO III – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO 
 
3. METODOLOGIA 

3.1. OBJECTO E TIPO DE INVESTIGAÇÃO 
 
Partindo da minha experiência tanto como aluno, mas acima de tudo como facilitador, fui 

constatando a importância do fenómeno empatia em Biodanza.  

Primeiro que tudo, precisava definir da forma mais clara possível, o que é empatia e de 

que forma ela se pode expressar. Depois de perceber o conceito, precisava enquadrá-lo 

na Biodanza e na forma onde poderá acontecer mais frequentemente. 

Perante estas questões a interrogação seria: 

Será que a empatia é preponderante na chegada, na vinculação e ao longo do processo 

Biodanza? 

Esta questão apresenta-se como o objectivo do estudo e para isso usei alguns 

instrumentos como é o caso do questionário de que irei falar já de seguida. 
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3.2. O INSTRUMENTO DE RECOLHA DE DADOS – QUESTIONÁRIO 

CAROLYN FEHER WALTZ et al (1991) afirmam que “ O questionário é um método directo de 

obter informação. É usado para colher informações sobre factos, crenças, opiniões, intenções 

para e avaliar níveis de conhecimento. ” 

O questionário que elaborei tem o objectivo de recolher informações de alunos praticantes 

de Biodanza em Portugal. Depois fui verificar as mais variadas formas de empatia que 

pode haver em Biodanza. 

Por ser um primeiro levantamento de dados dos muitos alunos existentes em Portugal, 

quis que fosse o mais simples possível, que não obrigasse a pensar muito. Esta foi uma 

primeira recolha de dados e quis acima de tudo que houvesse o maior número possível 

de respostas e para isso não podia ser algo que implicasse muito trabalho. Por esta 

razão, penso que o mesmo não tem tanto rigor. Numa próxima ocasião, penso que se 

poderá fazer um questionário com validação científica, com escalas ou com três opções 

de escolha, por exemplo. 

Como não foi esse o meu objectivo, penso que está lançado o desafio para uma próxima 

oportunidade dentro do mesmo tema ou não. 

Eu tentei também que este mesmo questionário fosse um pouco mais centrado no 

facilitador. Por isso, existe um enfoque significativamente maior de perguntas centradas 

no facilitador. 

As hipóteses de resposta têm o enfoque na empatia sem falar de empatia. Ou seja, as 

palavras que usei para definir empatia estão diluídas nas respostas específicas onde se 

usam termos como “acolhimento”, “aceitação”, “afecto”, “compreensão”, “identificação”, 

“igualdade”, “escuta”, “não julgamento” ou “legitimação”. Todas estes termos estão 

presentes na definição de empatia. 

As palavras que definem empatia estão integradas nas hipóteses de resposta com outros 

termos ligados à vitalidade, alegria, bem-estar que por sua vez têm a ver com os efeitos 

fisiológicos sentidos na primeira experiência e ao longo do processo de Biodanza. 

As questões do questionário estão divididas nas alíneas A,B,C,D e E. 

As questões da alínea A é “Sobre ti”, a B é “Tu e a tua procura em praticar Biodanza”, a C 

é “Tu e a tua primeira abordagem pelo facilitador”, a D é “Tu, o grupo e o facilitador na tua 
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primeira experiência de Biodanza” e a E é “Características que consideras importante 

para o vínculo ao processo Biodanza”. 

O questionário foca-se acima de tudo no porquê de se vincular e continuar a fazer 

Biodanza ao longo do tempo. 

As perguntas aparecem de alguma forma repetidas e tem o objectivo de validação de 

respostas e verificar a sua veracidade.  

Eu tento ao longo do questionário dividir de alguma forma o facilitador, o grupo e processo 

em si e de que forma os três, de forma autónoma, contribuem para a vinculação à 

Biodanza e ao mesmo tempo verificar a importância da empatia na vinculação. 

A palavra empatia só está presente em algumas respostas mas a mesma encontra-se 

diluída noutros termos como “aceitação”, “identificação”, “acolhimento”, “escuta”, “não 

julgamento”, “afecto” ou “compreensão”. A par destes termos surgem outros que senti 

serem importantes na vinculação ao processo. Para isso, contei com a minha experiência, 

com a experiência de outros colegas, assim como, a revisão dos efeitos da Biodanza 

como são os efeitos fisiológicos de bem-estar, alegria, vitalidade entre outros. 

A última questão do questionário é a mais precisa e sintética e é exatamente o que 

pretendia saber sobre o estudo da “arte da empatia”. 

Este questionário foi apresentado aos inúmeros alunos de todo o nosso Portugal através 

dos meus colegas facilitadores. 
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3.2.1 O PRÉ-QUESTIONÁRIO 

Foi apresentado um pré-questionário a 10 pessoas que praticam Biodanza. O objectivo 

era perceber possíveis alterações à validade do questionário.  

Verifiquei que o questionário tinha várias perguntas abertas e abrangentes em que as 

respostas englobavam muitas questões. 

Alterei algumas questões mas acabei por sentir que ainda podia ter sido mais específico 

nas hipóteses de respostas.  
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CAPÍTULO IV – RESULTADOS 
 
4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

Vou apresentar os resultados em forma de gráfico e partilharei somente a partir da secção 

B por não me parecer pertinente a caracterização da amostra no sexo e idade, assim 

como o tempo de Biodanza. Estes dados da alínea A é acima de tudo para um futuro 

estudo correlacional e não no sentido de levantamento de dados relacionado com 

empatia. Por outro lado, na pergunta “Há quanto tempo praticas Biodanza?”, muitos não 

têm uma percepção exacta e responderam um tempo incerto e optei não tratar estes 

dados para não invalidar o questionário. 

Usei como critério de não validação, o facto de haver perguntas não respondidas mesmo 

havendo a hipótese de “outra forma”, “outra razão” ou “outra sensação”, por exemplo. 

Foram entregues 151 questionários e 3 deles foram invalidados. 

Todos os dados que iremos ver, têm forma de gráfico e o alinhamento das legendas 

estarão por ordem percentual. No gráfico em forma de “queijo” estará por ordem 

percentual também no sentido rotacional da direita para a esquerda. 

As percentagens aparecerão no próprio gráfico sendo que em algumas ocasiões 

aparecerá fora devido ao tamanho do gráfico. 

Em algumas ocasiões o gráfico ocupará muito espaço pelo elevado número de possíveis 

respostas. Por vezes, o resumo dos resultados aparece numa página e o respectivo 

gráfico em outra página.  
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QUADRO 1 – Número de questionários recebidos 
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4.1. TU E A TUA PROCURA EM PRATICAR BIODANZA 

 

4.1.1. COMO TIVESTE CONHECIMENTO DA BIODANZA? 

Esta pergunta foi feita acima de tudo para perceber a forma com que a empatia seria mais 

importante ou não. Se seria de forma escrita, virtual, pessoal ou outra. Mesmo não me 

focando na empatia, parece-me importante perceber de que forma as pessoas chegam à 

Biodanza. 

Os resultados demonstram claramente que é a partir de um amigo. Mesmo vendo os 

resultados posteriores a esta opção, parece-me que a forma como as pessoas chegam à 

Biodanza é de uma forma pessoal, por um sentimento causado por uma expressão, por 

uma palavra, por um gesto, por uma dança ou algo sentido pessoalmente. 

QUADRO 2 – Percentagens das respostas do grupo B1 
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4.1.2. NA PROCURA DA TUA PRIMEIRA EXPERIÊNCIA DE 

BIODANZA, COMO FOI O TEU PRIMEIRO CONTATO COM O(A) 

FACILITADOR(A)?  

Tal como na pergunta anterior, a forma de contacto com o facilitador é acima de tudo 

pessoalmente, normalmente em aula aberta, em festivais ou workshop’s. Parece-me por 

estes dados, que quem fica em Biodanza procura realmente algo pessoal. Estes dados 

podem de alguma forma revelar essa questão. Poderemos de alguma forma poder 

predefinir uma propensão do que procuramos com o que encontramos. Pela minha 

experiência, estes dados confirmam algo que me parecia. Na forma de agir, tento sempre 

de todas as formas que as pessoas venham e contactem comigo numa conversa pessoal 

ou em aula aberta. 

QUADRO 3 - Percentagens das respostas do grupo B2
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4.1.3. PRATICAS BIODANZA NO GRUPO ONDE TIVESTE A TUA 

PRIMEIRA EXPERIÊNCIA? 

As respostas a esta pergunta vêm de alguma forma confirmar o próprio processo e 

modelo Biodanza. Um modelo que assenta no compromisso e no vínculo. A grande 

maioria mantêm-se no grupo onde começou e as palavras, vínculo, relação, afecto 

poderão de alguma forma ter influência na vinculação. Estas palavras pertencem à esfera 

empatia. 

 

QUADRO 4 – Percentagens das respostas do grupo B3 
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4.1.4. POR QUE RAZÃO NÃO FICASTE NO GRUPO ONDE TIVESTE A 

TUA PRIMEIRA EXPERIÊNCIA? 

Os dados desta resposta vêm confirmar os anteriores. As pessoas não se mantêm nos 

grupos por dificuldades práticas como mudança de cidade ou residência, por dificuldades 

nos horários ou ainda porque o grupo se extinguiu. Há um dado que considero importante 

que tem a ver com o facto de mesmo não havendo a opção de resposta, algumas 

pessoas responderam que não ficaram no grupo porque experimentaram em workshop. A 

primeira análise é que no futuro esta questão precisa ser reformulada. Depois, tal como 

percebemos, os workshop’s é uma forma de publicitar acima de tudo a Biodanza e os 

alunos depois escolhem ou não o facilitador com que tiveram no workshop. 
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QUADRO 5 – Percentagens das respostas do grupo B4
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4.1.5. PORQUE FICASTE NO GRUPO ONDE TIVESTE A TUA PRIMEIRA 

EXPERIÊNCIA?  

Nesta questão, tentei já dar uma maior abrangência de hipóteses de resposta. Tentei dar 

hipóteses relacionadas com o facilitador, com o grupo ou com o próprio processo. Eu 

tentei dar hipóteses mais pragmáticas como o dia ou o horário. O que se verificou é que 

as pessoas ficam pelos efeitos, depois aparecem questões relacionadas com o grupo e o 

facilitador, não aparecendo nas primeiras respostas as questões práticas como dia, 

horário ou espaço. 

No entanto, analisando mais ao pormenor, parece-me que as hipóteses de resposta 

poderiam ter sido ainda mais abrangentes. Parece-me que, pelo que expliquei em várias 

ocasiões ao longo desta monografia, a Biodanza por ser um sistema transversal e 

holístico, torna-se difícil focar numa só questão. Quando dou a hipótese de responderem 

“efeitos vivenciais”, todos vão responder. Parece-me que poderia ter dividido por outras 

respostas os efeitos vivenciais. 

Contudo, é importante perceber que as pessoas ficam na Biodanza pelos efeitos 

vivenciais da mesma e não por aspectos práticos. 

É um grande dado a ter em conta. 

Por outro lado, ao dar hipóteses relacionadas com o facilitador, o grupo ou o sistema 

Biodanza, não me parece haver propriamente um supremacia em relação a algum dos 

três. 
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QUADRO 6 – Percentagens das respostas do grupo B5
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4.2. TU E A PRIMEIRA ABORDAGEM PELO(A) FACILITADOR(A) 

 

4.2.1. ANTES DE IRES À PRIMEIRA AULA, NO TEU PRIMEIRO CONTATO 

COM O(A) FACILITADOR(A), SEJA POR TELEFONE, PESSOALMENTE 

OU OUTRO, AVALIA O QUE CONSIDERASTE MAIS IMPORTANTE NA 

ABORDAGEM? 

Mesmo não tratando em dados estatísticos de correlação, podemos partir dos dados 

anteriores de que a maioria contacta com o facilitador por aula aberta ou workshop’s.  

Partindo deste pressuposto, verificamos que o mais importante é sentirmo-nos bem-

vindos. O sentimento de acolhimento está presente e o fenómeno empatia tem grande 

relevância neste caso. O acolhimento requer uma atenção para com quem chega e ser 

empático tem a ver com essa questão de atenção. 
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QUADRO 7 – Percentagens das respostas do grupo C1
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4.2.2. NA PRIMEIRA CONVERSA PESSOAL COM O(A) FACILITADOR(A) 

E NO QUE ME FOI TRANSMITIDO POR ELE(A), O QUE CONSIDERASTE 

MAIS IMPORTANTE?  

De outra forma, coloquei a mesma questão, dando ênfase à conversa pessoal. Convém 

mais uma vez lembrar os dados anteriores da maioria dos alunos chegarem sem uma 

conversa prévia. Por isso esta conversa é na própria aula, no workshop ou já 

posteriormente depois das primeiras aulas, sendo que normalmente é na primeira aula. 

Eu diluí respostas empáticas a sentimentos de alegria, vitalidade como de segurança ou 

confiança. Não me parece que haja uma relevância em relação a algum sentimento 

específico sendo que, o sentimento de vitalidade, alegria e de amor e afecto estão em 

supremacia. No entanto, mais uma vez sem grande relevância. 

QUADRO 8 – Percentagens das respostas do grupo C2 
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4.2.3. NA PRIMEIRA ABORDAGEM PESSOAL FEITA PELO(A) 

FACILITADOR(A), O QUE CONSIDEREI IMPORTANTE?  

Nesta questão, tentei repetir os mesmos sentimentos da pergunta anterior tentando 

perceber a veracidade de respostas. No entanto, substituí alguns termos assim como, por 

exemplo, tirei o “amor e afecto” que na pergunta anterior tinha sido das mais respondidas.  

Nos resultados a esta questão saliento a importância de dar confiança, ímpeto, vontade e 

de despertar a curiosidade. Os sentimentos de vitalidade e alegria estão presentes. Ainda 

um outro dado prende-se com o facto da explicação do método ou do sentimento de 

segurança estar presente pouco depois. Estas duas questões estão ligadas e parece-me 

que as pessoas também procuram a estrutura e a validade do sistema. Algo onde sintam 

segurança. 

Nestas três questões relacionadas com o facilitador, podemos concluir que acima de tudo, 

as pessoas precisam de se sentirem bem-vindas por ele. A forma pode ser pela vitalidade 

e alegria, pela segurança, confiança, afecto e amor. Não havendo uma ordem, talvez seja 

a alegria e vitalidade dando confiança e vontade a principal questão.  

QUADRO 9 – Percentagens das respostas do grupo C3 
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4.3. TU, O GRUPO E O(A) FACILITADOR(A), NA PRIMEIRA 

EXPERIÊNCIA DE BIODANZA 

 
4.3.1. DE QUE FORMA É QUE O GRUPO TE PODERÁ TER 

INFLUENCIADO NA VINCULAÇÃO À BIODANZA? 

As mesmas questões colocadas para o porquê de ficar ou não no grupo de Biodanza, 

estão aqui, mas de outra forma. Mais uma vez verifica-se que as questões práticas de 

género, de ser grande ou pequeno não influenciam a maioria. As razões, neste caso 

prendem-se com amor, respeito, aceitação, acolhimento, boa disposição e alegria 

podendo-se também integrar o não julgamento que de alguma forma está relacionado 

com a aceitação. Neste caso, parece-me que os factores de empatia tornam-se mais 

importantes. Não tendo também uma grande relevância, os primeiros resultados têm a ver 

com empatia sendo que a alegria está também presente.  
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QUADRO 10 – Percentagens das respostas do grupo D1

 
 

 

 

 

 

 

 

 

21,6% 

21,1% 

20,1% 

15,9% 

10,1% 

6,6% 1,3% 

1,3% 

1,1% 
0,6% 

0,4% 

DE QUE FORMA O GRUPO PODERÁ TER 
INFLUENCIADO A TUA VINCULAÇÃO À BIODANZA? 

AMOR, RESPEITO E ACEITAÇÃO

ACOLHIMENTO

BOA DIPOSIÇÃO E ALEGRIA

NÃO JULGAMENTO

UNIÃO DO GRUPO

IDENTIFICAÇÃO COM O GRUPO

GRUPO PEQUENO

OUTRAS RAZÕES

PELA FAIXA ETÁRIA

GRUPO GRANDE

PELA MAIORIA SEREM
HOMENS OU MULHERES



                                 A ARTE DA EMPATIA 

 

 Página 69 
 

4.3.2. DE QUE FORMA É QUE SENTISTE QUE A INTERAÇÃO ENTRE 

O(A) FACILITADOR(A) E ALUNOS E OS ALUNOS ENTRE SI, TE 

PODERÃO TER INFLUENCIADO EM VINCULAR AO GRUPO E À 

BIODANZA? 

Nesta pergunta tentei integrar os factores de grupo com factores do facilitador. A tentativa 

foi perceber a importância do facilitador e do grupo no processo de vinculação. Os 

resultados indicam que claramente são os factores de grupo os mais importantes, sendo 

que na segunda resposta com mais percentagem está integrado o “crescer juntos 

incluindo o facilitador”. Por isso, o facilitador está incluído no crescimento e tem a sua 

importância.   

Depois uma outra análise que pode ser feita é a comparação de termos empáticos com 

outros sentimentos. Neste caso, verificamos uma supremacia do sentimento aceitação e 

acolhimento em relação à alegria e vitalidade. Então, podemos de alguma forma concluir 

que a empatia tem grande importância neste caso. 
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QUADRO 11 – Percentagens das respostas do grupo D2
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4.3.3. QUANDO VISTE A INTERAÇÃO NAS DANÇAS, NA PARTILHA, NA 

LIDERANÇA DO PROCESSO E NA INTERAÇÃO ENTRE TODOS, 

INCLUINDO O(A) FACILITADOR(A) QUAL FOI O SENTIMENTO E 

SENSAÇÕES QUE PODERÃO TER INFLUENCIADO A VINCULAR AO 

PROCESSO BIODANZA? 

Esta pergunta caminha para o final do questionário onde será perguntado de forma clara 

o porquê da vinculação à Biodanza. Nesta pergunta, englobo a totalidade de uma aula e 

das relações com tudo e todos. O resultado foi uma supremacia mais uma vez de algo 

relacionado com empatia, aceitação. Mesmo depois aparece o termo igualdade que está 

também relacionado com empatia. Um dado curioso é mais uma vez, os apectos de não 

empatia serem colocados com factores sem importância como são factores culturais.  

Parece-me poder concluir que neste parâmetro de perguntas o factor empatia ganhou 

uma grande relevância. Posso concluir que, ao contrário da relação com o facilitador, a 

empatia grupal tem uma maior importância.  

Tudo em Biodanza é integrado e não me parece uma conclusão poder separar o 

facilitador da empatia. Muitas vezes o exemplo parte do mesmo e por isso, a importância 

é grande também. O facilitador poder dar exemplos empáticos é passar uma mensagem 

ao grupo. Talvez a conclusão seja relacionada com a importância da acção do facilitador 

e do grupo. Pelas respostas, há uma tendência em valorizar mais o processo empático 

entre o grupo do que propriamente entre facilitador e aluno, individualmente. 
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QUADRO 12 – Percentagens das respostas do grupo D3
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4.4. CARATERÍSTICAS QUE CONSIDERAS IMPORTANTE PARA O 

VÍNCULO AO PROCESSO BIODANZA 

 
4.4.1. QUAIS AS CARATERÍSTICAS E PONTOS FORTES QUE 

CONSIDERAS IMPORTANTE NUM FACILITADOR? 

Como sou facilitador e este trabalho é acima de tudo para mim e para nós facilitadores, 

foquei-me um pouco mais na nossa forma de estar, percebendo a importância da empatia 

no processo dos alunos. Desta vez, colocando-os na posição de facilitadores e 

perguntando o que consideram mais importante. 

Várias conclusões se podem tirar destas respostas. 

Uma das conclusões que já antes tinha questionado, tem a ver com o facto de quanto 

mais as hipóteses de resposta forem directas e menos abrangentes, mais claros são os 

resultados. Nas respostas anteriores havia respostas como sentimentos de bem-vindos, 

bem-estar ou efeitos gerais e esse tipo de hipóteses dá a possibilidade de integrar tudo e 

a maioria responde a esse tipo de respostas. 

Se a hipótese de resposta for mais clara e objectiva, os resultados são outros. Se 

anteriormente os dados indicavam que o mais importante num facilitador seria o 

sentimento de vitalidade, alegria sendo que também apareciam sentimentos de empatia 

propriamente dita, nesta pergunta os dados indicam respostas claramente afectivas e 

empáticas.  

Também podemos observar algo que já antes tinha aparecido de uma outra forma, que é 

a clareza da comunicação. Dá-me a sensação que podemos cruzar os dados com a 

confiança e segurança da explicação do processo e do sistema que nas questões 

anteriores apareceram com grande importância também. 
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QUADRO 13 – Percentagens das respostas do grupo E1 
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4.4.2. O QUE TE FEZ VINCULAR À BIODANZA? 

Nesta pergunta final mais uma vez percebi que quando coloco hipóteses mais gerais, é aí 

que surgem a maioria das respostas. O que é um facto é que é difícil definir uma razão 

pura de vinculação à Biodanza. Os alunos vinculam-se pelo todo e não somente por esta 

ou aquela razão. É pelos efeitos gerais de bem-estar e não somente por me sentir 

escutado ou acolhido. É por se sentirem mais vivos e pela identificação com o sistema no 

geral. 

Parece-me que a grande conclusão é em algo com que parti para esta monografia. A 

dificuldade em especificar um motivo específico.  
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QUADRO 14 – Percentagens das respostas do grupo E2
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CONCLUSÃO 
 

A grande conclusão parece-me ser o facto de não haver uma razão específica que 

esclareça a vinculação dos alunos à Biodanza.  

A empatia tem claramente grande importância como se verificou nos dados. Talvez a 

empatia seja mais significativa na vinculação ao grupo como um todo e na relação que 

existe entre todos. Mas não se pode colocar o facilitador como menos importante que o 

grupo. Até porque, muitas vezes, o facilitador é exemplo de empatia e claramente passa 

para o grupo esse exemplo vivido. 

Verificaram-se resultados claros relativamente à forma como os alunos são acolhidos, 

aceites e colocados em igualdade. Neste caso, os resultados centram-se na importância 

da empatia em detrimento de outros sentimentos, no processo Biodanza e na forma como 

chegamos à mesma. 

Concluo também que, os apectos não empáticos como por exemplo, o dia da semana, o 

grupo ser pequeno ou grande, ou mesmo a existência de mais mulheres ou homens no 

grupo não influenciam a vinculação à Biodanza, para a maioria dos questionados. 

Como conclusão final, a empatia tem um papel fundamental na vinculação dos alunos ao 

sistema Biodanza, mas inserida num processo e modelo integrado. 
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Questionário 
 
 

A – Sobre ti: 

1. Sexo  

            Masculino       Feminino 

2. Idade  _____________________ 

3. Há quanto tempo praticas Biodanza? _________________________ 

B – Tu e a tua procura em praticar Biodanza:  

(No grupo B, assinala com um X o quadrado ou quadrados que correspondem à tua resposta) 

1. Como tiveste conhecimento da Biodanza?  

(assinala com um X o quadrado ou quadrados que correspondem à tua resposta) 

□ Por um(a) amigo(a) 

□ Por um email de publicidade 

□ Num festival 

□ Pelo facebook 

□ Outra forma _______________________________________________ 

 

2. Na procura da tua primeira experiência de biodanza, como foi o teu primeiro 

contato com o(a) facilitador(a)?  

(assinala com um X o quadrado ou quadrados que correspondem à tua resposta) 

□ Por email 

□ Por telefone 

□ Pessoalmente (em aula aberta, por exemplo) 

□ Pelo facebook 

□ Outra forma _______________________________________________ 

 

 

3. Praticas Biodanza no Grupo onde tiveste a tua primeira experiência?  

      (assinala com um X o quadrado que corresponde à tua resposta) 

□ Sim (se a tua resposta é sim passa ao grupo B4) 

□ Não  
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4. Por que razão não ficaste no Grupo onde tiveste a tua primeira experiência? 

      (assinala com um X o quadrado ou quadrados que correspondem à tua resposta)

□ Por dificuldade no dia 

□ Por dificuldade no horário 

□ Por querer experimentar outros grupos 

□ Porque não me identifiquei com o grupo ou facilitador(a) 

□ Por não me sentir acolhido(a) 

□ Por não gostar do espaço 

□ Por mudança de residência, de localidade, cidade, país 

□ Outro motivo ______________________________________________ 

 

5. Porque ficaste no Grupo onde tiveste a tua primeira experiência?  

      (assinala com um X o quadrado ou quadrados que correspondem à tua resposta)

□ Pela localização 

□ Pelo efeito vivencial que me provocou (alegria, bem-estar…) 

□ Porque gostei do espaço 

□ Porque me identifiquei com o grupo 

□ Porque me identifiquei com o(a) facilitador(a) 

□ Porque me identifiquei com o sistema 

□ Por facilidade do dia  

□ Por facilidade no horário 

□ Porque me senti acolhido(a) pelo Grupo 

□ Porque me senti acolhido(a) pelo facilitador(a) 

□ Outro motivo ______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                 A ARTE DA EMPATIA 

 

 Página 84 
 

C – Tu e a primeira abordagem pelo(a) facilitador(a):  

(No item C, assinala com X as respostas mais importantes) 

1. Antes de ires à primeira aula, no teu primeiro contato com o(a) facilitador(a), 

seja por telefone, pessoalmente ou outro, avalia o que consideraste mais 

importante na abordagem? 

(assinala com X as respostas mais importantes)

□ Senti-me esclarecido(a) nas questões que coloquei  

□ Senti-me ouvido(a), escutado(a) e compreendido(a) nas minhas dúvidas 

□ Senti alegria e entusiasmo do facilitador na abordagem 

□ Senti afeto na forma de me abordar 

□ Senti calma e tranquilidade na forma de comunicação do(a) facilitador(a) 

□ Senti-me bem-vindo 

□ Outro sentimento ___________________________________________ 

 

2. Na primeira conversa pessoal com o(a) facilitador(a) e no que me foi transmitido 

por ele(a), o que consideraste mais importante?  

   (assinala com X as respostas mais importantes)
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□ Segurança 

□ Escuta e legitimação 

□ Amor e afeto 

□ Vitalidade e alegria 

□ Clareza na explicação do método 

□ Confiança 

□ Compreensão e aceitação 

□ Verdade 

□ Outro sentimento __________________________________________ 

 

3. Na primeira abordagem pessoal feita pelo(a) facilitador(a), considerei 

importante:  

            (assinala com X as respostas mais importantes) 

□ Ter falado e explicado o método 

□ Ter-me escutado nas minhas dúvidas 

□ Terme dado ímpeto, vontade e confiança no processo 

□ Ter acolhido as minhas questões existenciais 

□ Não ter julgado as minhas questões existenciais 

□ Ter-me dado segurança 

□ Ter-me despertado curiosidade 

□ Outros sentimentos _________________________________________ 

 

D – Tu, o Grupo e o(a) facilitador(a), na primeira experiência de Biodanza: 

(No item C, assinala com X as respostas mais importantes) 

 

1. De que forma é que o grupo te poderá ter influenciado na vinculação à Biodanza? 

     (assinala com X as respostas mais importantes)  

□ Pela boa disposição e alegria partilhada 

□ Pelo amor, respeito e aceitação demonstrada 

□ Pela identificação com algumas pessoas 

□ Por o grupo ser pequeno 

□ Pela união do grupo 

□ Pelo ambiente de não julgamento 

□ Por o grupo ser grande 

□ Pela faixa etária dos elementos do grupo 

□ Por me sentir acolhido(a) e aceite 
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□ Por a maioria ser mulheres ou homens 

□ Outra razão __________________________________________ 

 

 

2. De que forma é que sentiste que a interação entre o(a) facilitador(a) e alunos e os 

alunos entre si, te poderão ter influenciado em vincular ao grupo e à Biodanza? 

       (assinala com X as respostas mais importantes) 

□ Por ver que o(a) facilitador(a) dançava no grupo 

□ Por os alunos falarem em questões pessoais 

□ Por ver o(a) facilitador(a) como um(a) companheiro(a) 

□ Pela alegria partilhada 

□ Pela aceitação e acolhimento das diferenças 

□ Pela verdade e autenticidade 

□ Por sentir que estávamos a crescer juntos incluindo o(a) facilitador(a) 

□ Outra razão ___________________________________________ 

 

 

3. Quando viste a interação nas danças, na partilha, na liderança do processo e na 

iteração entre todos, incluindo o(a) facilitador(a) qual foi o sentimento e sensações 

que poderão ter influenciado a vincular ao processo Biodanza? 

  (assinala com X as respostas mais importantes) 

□ Pela capacidade de escuta de todos 

□ As pessoas demonstraram ter uma boa cultura 

□ Apesar das diferenças, todos se aceitam 

□ O(A) facilitador(a) tem carisma 

□ O grupo no geral foi cativante 

□ O(A) facilitador(a) tem capacidade sedutora e é entusiasmante na forma 

de estar 

□ Por todos se colocarem em igualdade incluindo o(a) facilitador(a) 

□ Outra sensação _______________________________________ 
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E – Caraterísticas que consideras importante para o vínculo ao processo 

Biodanza: 

(No item E, assinala com X as respostas mais importantes) 

1. Quais as caraterísticas e pontos fortes que consideras importante num facilitador? 

(assinala com X as respostas mais importantes) 

□ Inteligência 

□ Perspicácia  

□ Afeto 

□ Aceitação sem julgamento 

□ Clareza na comunicação 

□ Tolerância 

□ Alegria 

□ Congruência 

□ Ética 

□ Segurança 

□ Colocar-se em igualdade 

□ Sedução 

□ Companheirismo 

□ Intimidade 

□ Escuta 

□ Saber colocar-se na posição do outro 

□ Paciência 

□ Generosidade 

□ Verdade  

□ Outras caraterísticas 

_____________________________________ 
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2. O que te fez vincular à Biodanza? 

                 (assinala com X as respostas mais importantes) 

□ Pelos efeitos que provocou na minha vida 

□ Porque me identifiquei com o(a) facilitador(a) 

□ Porque me identifiquei com o sistema 

□ Pelo amor latente entre todos 

□ Por me sentir escutado(a) 

□ Por me fazerem sentir que existo 

□ Porque me identifiquei com o grupo 

□ Porque me senti acolhido(a)  

□ Porque me senti verdadeiro(a) e inteiro(a) 

□ Porque me senti vivo(a) 

□ Pela intimidade e cumplicidade 

□ Por me sentir compreendido(a) 

□ Por sentir o ambiente seguro entre todos 

□ Outro motivo ______________________________________________ 
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